Inbjudningstävlingar
(Exempelvis Lödde Cup, Simiaden, Vellinge Frisims Cup)
Inbjudningstävlingar är den vanligaste formen av tävling. Dessa tävlingar innebär att en
arrangerande klubb skickar ut en inbjudan till övriga klubbar. I inbjudan står det vilka grenar
som ska simmas och vilka eventuella åldersklasser, antal pristagare m.m. Denna inbjudan
brukar dyka upp 2-3 månader innan tävlingen avgörs. I inbjudan står det också vilken form av
deltagarbegränsning man använder sig av. Det finns 3 olika varianter
:
Heatbegränsning:
Den vanligaste formen av begränsning. Arrangören beslutar att det
i varje gren ska vara t.ex. max 3 heat. Det innebär att det kan bli 24
simmare i varje gren (om tävlingen går på 8 banor). Det blir
sålunda de 24 bästa anmälningstiderna som tävlar. En annan
rekommendation som styr antalet heat är att varje tävlingspass inte
bör ta mer än 3 timmar att genomföra. Detta är dock en
rekommendation och inte en regel. Därför ser vi fortsatt att vissa
tävlingspass pågår i mer än 3 timmar.
Kvaltider:
För att få delta måste simmaren ha presterat bättre än en viss tid på
aktuell distans. Tiden måste ha presterats inom en kvalperiod av
(oftast) 1 år. Kvaltider för de olika mästerskapen kan man hitta på
Simförbundet resp. Skånesims hemsidor.
Negativa kvaltider:
Arrangören kan besluta att simmare som presterat bättre än en viss
tid inte får deltaga på tävlingen. Detta för att kunna ge simmare
som inte hunnit lika långt i sin simutveckling möjligheter att tävla.
Startgaranti:
Alla som vill ska få tävla. Detta system finns bl.a. på Simiaden och
Ungdoms GP. Ett mycket bra system som dock medför att
tävlingspassen kan bli väldigt långa. Detta system används därför
bara på tävlingar som går på flera olika platser samtidigt. Här
gäller det att klubbarna fördelas rätt, d.v.s att rätt klubbar bjuds in
till rätt deltävling, beroende på hur många starter de kan tänkas
skicka in.
Givetvis kan dessa kriterier kombineras, det finns till exempel tävlingar med negativa
kvaltider och heatbegränsning.
När klubben beslutat att åka på tävlingen skickar vi in våra anmälningar till arrangören c:a 2-3
veckor innan tävlingen. För varje start betalas en startavgift, oftast runt 50kr per start. Att
tävla på t.ex. Simiaden kostar alltså klubben c:a 200kr per simmare. Dessa startavgifter
betalas inte tillbaka om simmaren stryker sig, Detta gör att det är viktigt att meddela i god tid
om man inte kan vara med på tävlingen.
Efter att anmälningstiden för tävlingen gått ut (c:a 2 veckor innan tävlingsstart) sätter
arrangören ihop startlistan som sedan skickas ut till deltagande föreningar. Oftast presenteras
den även på arrangörens hemsida. Utifrån denna startlista skapar vi en kallelse för simmarna
som vi lägger ut på vår hemsida, alternativt får simmarna lappar med sig hem. Vår
målsättning är att alla kallelser ska finnas tillgängliga på vår hemsida i tävlingskalendern. På
kallelsen står var och när tävlingen ska gå, vilka som är anmälda och på vilka distanser. Här
kan man även få reda på tider och transportsätt. Till regionala tävlingar är det oftast samling
på plats, därför kan det vara bra att försöka samåka till och från tävlingarna

