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Svensk Simidrott i samarbete med

För vattenpolospelare (inkl. beachvattenpolospelare) regleras hur många spelare, som varken
är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige, som får delta i seriespel om svenskt
mästerskap. Dessutom regleras ytterligare förutsättningar för sådana spelare att få delta i
slutspel om mästerskap. Bestämmelserna om tremånadersgräns för representationsrätt för
förening överensstämmer med vad som gäller för den spelare som gör övergång mellan två
svenska föreningar enligt regel 206.

304

Startberättigad

Rätt att delta i svenska mästerskap i simidrott har varje simidrottare, som är medlem i
förening ansluten till SSF och startberättigad enligt representationsbestämmelserna i 2 kap.
Nuvarande lydelse
En simidrottare som inte är svensk
medborgare ska därutöver kunna visa att
han eller hon är folkbokförd i Sverige
sedan minst tre månader räknat från
mästerskapets första dag.

Ny lydelse
En simidrottare, dock ej vattenpolospelare,
som inte är svensk medborgare ska
därutöver kunna visa att han eller hon är
folkbokförd i Sverige sedan minst tre
månader räknat från mästerskapets första
dag.
För vattenpolospelare gäller i stället att
högst fyra (för beachvattenpolo högst två)
spelare som varken är svenska
medborgare eller folkbokförda i Sverige
får, om startberättigade enligt första
stycket ovan, representera ett lag i spel om
svenskt mästerskap. Sådan spelare får
dock delta i slutspel (dvs semifinal- och
finalmatcher) endast om spelaren dels
deltagit i minst 25 % av lagets
seriespelsmatcher fram till slutspel och
dels fått representationsrätt för föreningen
senast tre månader före första
finalmatchen i mästerskapet.

För rätt att starta i individuell gren i ett
mästerskap i simning ska simmaren
förekomma med en i SSF simdatabas
registrerad tid, som är lika med eller bättre
än den av SSF-styrelsen fastställda
kvalificeringstiden för respektive gren i
det aktuella mästerskapet. Den således
registrerade tiden ska ha uppnåtts under
kvalificeringsperioden som pågår fr.o.m. 1
januari året före mästerskapet t.o.m. dagen
före sista anmälningsdagen för respektive
mästerskap.

För rätt att starta i individuell gren i ett
mästerskap i simning ska simmaren
förekomma med en i SSF:s simdatabas
registrerad tid, som är lika med eller bättre
än den av SSF-styrelsen fastställda
kvalificeringstiden för respektive gren i
det aktuella mästerskapet. Den således
registrerade tiden ska ha uppnåtts under
kvalificeringsperioden som pågår fr.o.m. 1
januari året före mästerskapet t.o.m. dagen
före sista anmälningsdagen för respektive
mästerskap.

För mästerskap i masterssimning pågår kvalificeringsperioden fr.o.m. den 1 januari två år
före mästerskapet t.o.m. dagen före sista anmälningsdagen för respektive mästerskap.
Juniorsimmare som vid kombinerad SM/JSM-tävling i försök eller semifinal uppnår tid som i
sig kvalificerar till deltagande i semifinal eller final i SM är kvalificerad till sådan semifinal
eller final även om simmaren under kvalificeringsperioden för mästerskapet inte uppnått
den för grenen stipulerade kvalificeringstiden för SM.
Nuvarande lydelse
Vattenpolospelare som senare än 3
månader före den första finalmatchen
under spelåret förvärvar rätt att
representera ny förening i vattenpolo får
inte delta i den nya föreningens
representationslag i resterande serie-,
kval- eller finalmatcher under samma
spelår.

Ny lydelse
Stycket är struket, se dock regel 206.

