Information om Sommaruniversiaden 2017 i Taipei, Taiwan
Vänligen läs nedanstående information och ta med er eventuella frågor till informationsträffen. Har ni inte
möjlighet att medverka så är ni välkomna att höra av er till oss!
Taiwan
Taiwan, även kallat Formosa, består av en stor och några mindre öar i Stilla havet utanför Kinas östkust. Ön är
16 mil bred och 40 mil lång. I praktiken är det en självständig stat även om den bara erkänns av ett fåtal andra
länder. Full religionsfrihet råder i Taiwan. Buddismen är den mest spridda läran, tätt följd av taoismen. På
Taiwan råder ett tropiskt havsklimat med egentligen bara två utmärkande årstider, sommar och vinter.
Sommaren som är mellan april och oktober brukar temperaturen ligga runt 20 - 30 °C.
Taipei
Beläget i norra Taiwan i hjärtat av Asien-Stillahavsområdet, är Taipei ett levande kulturellt centrum. Staden
omfattar en total yta på 272 kvadratkilometer och har en befolkning på 2,63 miljoner människor. Staden är väl
trafikerat av internationella och inhemska transportförbindelser, även känd för sin varma gästfrihet och ett
överflöd av natur- och kulturutbud. Denna metropol har också fått beröm för sin förmåga att förnya sig och
katalysera nya projekt.
Praktisk information
19 - 30 augusti 2017 i Taipei, Taiwan. Invigningsceremonin är den 19 augusti och avslutningsceremonin den 30
augusti. Universiadbyn har öppet mellan den 12 augusti till den 2 september 2017.
Behörighet
För att vara behörig att delta i Sommaruniversiaden 2015 ska man vara:
 Svensk medborgare.
 18–28 år, det vill säga född mellan 1 januari 1989 och 31 december 1999. För basket gäller 18–24 år,
det vill säga född mellan 1 januari 1993 och 31 december 1999.
 Student (man ska bedriva eftergymnasiala studier vid universitet, högskola, folkhögskola, kyutbildningar eller komvux). Man uppfyller även FISU:s studiekrav om man ej längre studerar men har
gjort det under vårterminen 2017 eller avlagt eftergymnasial examen under 2016 eller 2017.
Distansstudier, deltidsstudier och studier utomlands är behörighetsgrundande. Det finns inget krav på
antal poäng eller på vilken fart som deltagaren studerar.
Anmälningsdatum
 19 januari 2017 – Team Entry Form.
 2 februari 2017 – Deposit for Team Sports (baseboll, basket, fotboll, vattenpolo och volleyboll).
 19 april 2017 – Quantitative Entries and Nominative entries for ITO:s (referees and judges).
 19 juni 2017 – Individual Entry for competitors and officials and deposit for individual sports.
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Deltagar- och administrationsavgifter
Deltagaravgiften vid Sommaruniversiaden är 10 Euro per person och dygn. I avgiften ingår helpension,
deltagande i tävlingarna och lokala transporter, inklusive hämtning och lämning vid flygplatsen.
Administrationsavgiften är 700 kronor per person (en engångsavgift). Deltagar- och
administrationskostnaderna är desamma för aktiva och ledare. Sveriges Akademiska Idrottsförbund kommer
att lägga ut för samtliga avgifter och fakturera i efterhand.
Resa
Resa till och från Taiwan bokas individuellt av deltagarna eller av respektive specialidrottsförbund.
Arrangörerna hämtar och lämnar vid flygplatsen. Sveriges Akademiska Idrottsförbund har samarbete med
Grand Travel Group. Hör av er till oss om ni vill använda dem som resebyrå. Arrangören har även samarbete
med EVA AIR och China Airlines.
Observera att lagidrotter har obligatorisk ankomst minst 48 timmar innan första tävlingsdagen och individuella
idrotter har obligatorisk ankomst minst 24 timmar innan första tävlingsdagen.
Uttagning
Uttagningen till Sommaruniversiaden sker i samråd med respektive specialidrottsförbund.
Tävlings- och representationsklädsel
Representationsklädseln för Team Sweden ska användas vid öppnings- och avslutningsceremonin samt vid
prisutdelningar. Representationsklädseln beställs av Sveriges Akademiska Idrottsförbund.
Tävlingsdräkter står respektive specialidrottsförbund för, efter det internationella förbundets gällande
tävlings- och dräktbestämmelser.
Ledare/coacher samt delegationsledning från SAIF
Respektive specialidrottsförbund kan välja att anmäla upp till en ledare per fem tävlande enligt det regelverk
som finns kring antal ledare för trupperna. Specialidrottsförbundet/ledaren själv står för kostnaderna för
honom/henne.
Sveriges Akademiska Idrottsförbund skickar erforderligt antal delegationsledare som hjälper till med det
administrativa under tävlingarna, samt även en fysio.
Dopingdispens
Om deltagaren av medicinska skäl tar något dopingklassat läkemedel måste denne ansöka om dispens (TUE)
hos respektive internationellt specialidrottsförbund. Vanligtvis ska en sådan ansökan skickas senast 21 dagar
före evenemanget, men kolla för säkerhets skull i god tid upp vad som gäller för respektive idrott. Kopia på
dispensen ska skickas till Sveriges Akademiska Idrottsförbund och deltagaren ska själv medta originalet till
tävlingarna för att visa upp vid eventuella dopingtester.
Försäkringar
Sveriges Akademiska Idrottsförbund har inga försäkringar för deltagare i Sommaruniversiaden. Deltagarna
individuellt, alternativt specialidrottsförbundet uppmanas därför att se över vilket försäkringsskydd som gäller
i samband med Sommaruniversiaden.
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Visum
Inget visum behöver sökas för att resa till och vistas i Taiwan under en tid om max 90 dagar. Passet måste
däremot vara giltig i minst sex månader från och med ankomsten. Kontrollera ert pass giltighetsdatum.
Vaccination
Det finns inga obligatoriska vaccinationer för inresa i Taiwan från Sverige. För rekommenderade vaccinationer
se 1177 alternativt Vaccinationsguiden.
Kontakt
För frågor och mer information kontakta Cecilia Västgård via e-post: cecilia.vastgard@saif.se eller via telefon:
070-330 54 81. För mer information om tävlingarna, se Taiwans officiella hemsida.

