Göteborg 2016-03-17

Ansökan & beslutprocess för VSSF förbundstävlingar
samt föreningstävlingar inför nästkommande år.
1) 1a kvartalet innevarande år publicerar/skickar VSSF ut ansökan för
förbundstävlingar samt föreningstävlingar för nästkommande år.
2) April – Ansökan för förbundstävlingar skall vara VSSF kansli tillhanda senast den
30 april samt föreningstävlingar skall påbörjas att matas in i OCTO.
3) Maj månad – VSSF styrelse/vu behandlar ansökningarna gällande medarrangörer
till förbundstävlingar. VSSF presenterar detta på Kalenderkonferensen (juni) som
VSSF distriktskalender utkast 1.
4) Juni månad (kalenderkonferensen – före midsommar) – VSSF deadline för
ansökan av föreningstävlingar i OCTO för att komma med i SSF tävlingskalender
samt i distriktskalendern. Möjlighet finnes att söka under pågående möte, dock
skall tävlingen matas in för sanktion i OCTO före midsommar.
5) Juni månad (efter midsommar) – VSSF styrelse tar beslut om distriktskalendern
gällande tävlingar samt påbörjar sanktioneringen i OCTO. VSSF publicerar denna
som VSSF distriktskalender utkast 2 på hemsidan samt tillsänds föreningarna.
Föreningarna har fram till den 25 augusti att göra små förändringar i kalendern
och i OCTO (via VSSF) samt VSSF styrelse/sektioner kompletterar/uppdaterar
med läger, utbildningar samt VSSF/SSF möten.
6) 1 september – SSF deadline för nästkommande års tävlingskalender i OCTO
samt VSSF presenterar den officiella distriktskalendern på hemsidan (excel-fil)
inför nästkommande år.
Observera!
SSF samt VSSF betonar vikten av att sanktion alltid ska sökas och tilldelas innan tävling
ska genomföras. Tävlingen ska genomföras i enlighet med SSF:s tävlingsbestämmelser.
Resultat från tävlingen ska föras in i SSF:s simdatabas OCTO.
Vid eventuella ändringar då en tävling som redan tilldelats sanktion (ändra namn, flytta
datum etc.) ska föreningen kontakta VSSF för ändringar i redan tilldelad sanktion.
Arrangerande förening (men också SSF/distriktet) kan ändra status till ”Inställd” för
tävling som inte ska genomföras. När detta görs sänds ett automatiskt mail till distriktet
om det är en distrikts- eller nationell tävling samt även till SSF om det är en
internationell tävling.
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