TÄVLINGSINFORMATION
TÄVLINGAR - alla
Säffle Simsällskap har en tävlingskalender på sin hemsida. Boka in
gruppens tävlingar i familjens kalender redan nu. Mästerskapen är ett ”måste” för dem som vill
vidare. Varje missad tävling är ett missat tillfälle att göra en bra tid eller få en bra placering.
Simmare bör själv bevaka att han/hon blir anmäld i tid. Sista datum finns på vår
hemsida Tävlingssim/Tävlingsprogram och på anslagstavlan i simhallen. Vid efteranmälning
tas dubbelstartavgift ut. Merkostnaden betalas av simmaren.
Om simmaren ej kan deltaga i en tävling skall han/hon meddela anmälaren och tränaren
snarast. Varje anmälan kostar SSS ca 60 kr/start, som klubben måste betala oavsett om
simmaren deltar eller ej. Om anmäld simmare stryker sig utan giltigt skäl eller ej meddelar
strykning, betalar simmaren anmälningsavgiften till klubben.
Frågor inför tävlingarna besvaras av tränarna och anmälaren. Inbjudan, sista anmälningsdag, start- och resultatlistor finns på hemsidan Tävlingssim/ Tävlingsprogram. Någon
tränare finns oftast med på tävlingarna. Förälder bör vara beredd att på tävling fungera som
ledare för gruppen. Allt du behöver känna till finns i Arkiv/Dok/PM-Tävl. ”Ledare på Tävling»”

ENDAGARSTÄVLINGAR
• Efter anmälan sättes ett Tävlings-PM in på hemsidan och mailas ut till de anmälda
• Förälder/vårdnadshavare ansvarar för att simmaren finns ombytt i tävlingssimhallen vid insimningens början.
• Samåk! Har du en ledig plats i bilen, ta direktkontakt.
• Matsäck medtages för hela dagen vid endagstävlingar. Hjälp simmaren att packa en bra
matsäck. Skicka gärna med frukt som mellanmål och kom ihåg vattenflaskan.
Inget godis före och under en tävling.

o

ÖVERNATTNINGSTÄVLINGAR
• Klubben betalar ersättning för full bil (18,50 kr/mil) vid övernattningstävlingar och max.
100kr till logi. För förälder, som utsetts till ledare och som skjutsar och övernattar betalar
klubben även logi max. 100kr d.v.s. föräldern har samma kostnad som simmaren.
• Simmaren betalar all sin mat och resterande del av logikostnad. Även vid frånvaro gäller
att simmare/bokad förälder betalar sin del på transport, kost & logi. Bokningen är bindande.
Avbeställningsskydd finns ej.
• Vid mästerskapstävlingar på riksnivå gäller speciella bestämmelser.

BOKNINGSANSVARIG
Inbjudan, anmälda och startlista länkas på hemsidan. Gruppens tränare avgör vilka tävlingar,
som är övernattningstävlingar. Bokningsansvaret för övernattningstävlingar roterar bland
föräldrarna och omfattar:
1. Kontakta tränaren för planering av tävlingshelgen. Om tränaren ej skall med utser
tränaren en ledare för tävlingen, 1) annan tränare 2) en förälder.
2. Kontakta gruppen för besked om deltagande. Simmaren? Förälder? Chaufför?
3. Bokning av transport, föräldrabilar, ibland minibuss efter kontakt med kassören.
Bokningsansvaret omfattar även hämtning/återlämning av minibuss.
4. Bokning av logi och mat i samråd med tränare/ledare. Oftast det som erbjuds av
klubbarna och finns i inbjudan eller på arrangörens tävlingssida. En strävan efter att hålla
nere kostnaderna skall känneteckna all bokning. Kolla ev. rabattkort med kassören.
Boka logi i mycket god tid.
5. Skriva ett Tävlings-PM, en mall finns på hemsidan Arkiv/dokument/mallar.
Simmarens totala kostnad, betalningssätt och sista betalningsdag skall framgå. Bör vara
klart en vecka före tävlingen. Avvakta ev. startlistan, då vissa tävlingar begränsar
deltagandet. I arrangörens PM finns ofta viktig information.
6. PM:et mailas till kassör, hemsidan, de anmälda och medföljande tränare.
7. Vid förhinder byter man själv bokningsansvaret.

ÄNDRINGAR

införes alltid på vår hemsida
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