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Med anledning av de ändringar som FINA gjorde i tävlingsbestämmelserna vid sin
extrakongress i december har Regelkommittén vid sitt senaste möte beslutat om ändringar i
SSF:s tävlingsbestämmelser kapitel 4 Simning enligt bilaga.
Ändringarna träder i kraft omgående.

Enligt uppdrag

Bengt Jönsson
Förbundsdirektör

+

Dessa regler ändras till följd av ändringar beslutade av FINA:s Technical and General Congresses i
Doha december 2015. Ändringarna publicerades i slutet på Januari 2015
402.1 Tävlingsledare
Nuvarande lydelse

Ny lydelse
402.1.6 En diskvalifikation för start innan
startsignalen avges måste iakttas och bekräftas
av både starter och tävlingsledare.

Nuvarande lydelse
402.1.6 Tävlingsledaren ska diskvalificera alla
simmare för överträdelse av reglerna, som
tävlingsledaren själv observerar eller som
rapporteras till tävlingsledaren av andra
funktionärer.

Ny lydelse
402.1.7 Tävlingsledaren ska diskvalificera
simmare för alla andra överträdelser av
reglerna, som tävlingsledaren själv observerar
eller som rapporteras till tävlingsledaren av
andra funktionärer. Alla diskvalificeringar
beslutas av tävlingsledaren.

Nuvarande lydelse
402.1.7

Ny lydelse
402.1.8 (Endast omnumrering)

402.6 Vändningskontrollant
Nuvarande lydelse
402.6.3 Vid individuella tävlingar på 800 och
1500 m ska varje vändningskontrollant vid
tävlingsbassängens vändningssida hålla
räkningen på antalet längder simmaren har
fullgjort samt genom att visa skyltar hålla
simmaren informerad om antalet resterande
längder. Halvautomatisk utrustning får
användas, inklusive skylt under vattnet.

Ny lydelse
402.6.3 Vid individuella tävlingar på 800 och
1500 m ska varje vändningskontrollant vid
tävlingsbassängens start- och vändningssida
hålla räkningen på antalet längder simmaren
har fullgjort samt genom att visa skyltar, vid
vändningssidan med udda nummer, hålla
simmaren informerad om antalet resterande
längder. Automatisk utrustning får användas,
inklusive skylt under vattnet.

406 Ryggsim
Nuvarande lydelse
406.1 Före startsignalen ska simmarna inta
startställning med ansiktet mot startväggen och
båda händerna om starthandtagen. Att stå i
eller på skvalprännan eller böja tårna över
skvalprännekanten är förbjudet.

Ny lydelse
406.1 Före startsignalen ska simmarna inta
startställning med ansiktet mot startväggen och
båda händerna om starthandtagen. Att stå i
eller på skvalprännan eller böja tårna över
skvalprännekanten är förbjudet. När en
justerbar ryggsimsplattform används måste
tårna på bägge fötterna vara i kontakt med
väggen eller tidtagningsplattan. Det är
förbjudet att böja tårna över kanten på
tidtagningsplattan.

Nuvarande lydelse

Ny lydelse
406.2 När en justerbar ryggsimsplattform
används ska vändnings- kontrollanten på
startsidan montera den före och ta bort den
efter start.

Nuvarande lydelse
406.2 Vid startsignal och efter vändning ska
simmaren göra avspark och simma i ryggläge
under hela loppet utom under utförande av
vändning, som fastställs i regel 406.4. Det
normala ryggläget kan innehålla en
kroppsrörelse upp till men ej inkluderande 90
grader från horisontalplanet. Huvudets läge är
utan betydelse.

Ny lydelse
406.3 Vid startsignal och efter vändning ska
simmaren göra avspark och simma i ryggläge
under hela loppet utom under utförande av
vändning, som fastställs i regel 406.5. Det
normala ryggläget kan innehålla en
kroppsrörelse upp till men ej inkluderande 90
grader från horisontalplanet. Huvudets läge är
utan betydelse.

Nuvarande lydelse
406.3

Ny lydelse
406.4 (Endast omnumrering)

Nuvarande lydelse
406.4

Ny lydelse
406.5 (Endast omnumrering)

Nuvarande lydelse
406.5

Ny lydelse
406.6 (Endast omnumrering)

407 Bröstsim
Nuvarande lydelse
407.1 Efter start och efter varje vändning får
simmaren ta ett armtag ända bak till benen,
under detta armtag får simmaren befinna sig
under vattenytan. En enstaka fjärilskick som
följs av ett bröstbentag är tillåten under det
första armtaget.

Ny lydelse
407.1 Efter start och efter varje vändning får
simmaren ta ett armtag ända bak till benen,
under detta armtag får simmaren befinna sig
under vattenytan. När som helst före det första
bröstbentaget efter start och efter varje
vändning är en fjärilskick tillåten.
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