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Utveckling av simtävlingar för barn
Spårvägens SF motionerade till Simförbundsmötet 2020 om att genomföra regeländringar för att kunna
skapa enkla, snabba och roliga tävlingar för barn och ungdomar. Simförbundsmötet beslutade i enlighet
med styrelsens förslag att bland annat tillsätta en arbetsgrupp med mål att föreslå ett nytt
utvecklingskoncept för simningens tävlingar för barn. Arbetsgruppen har nu jobbat fram ett förslag med
instegsnivåer. Med anledning av den övergripande förändringen av träning och tävling för barn som görs
inom Svensk Simidrott har konceptet ändrats från att vara tänkt som utvecklingstävlingar i simning, till
att vara inriktningen för samtliga simtävlingar för barn, i enlighet med styrelsens inriktningsbeslut.
Tävlingsnivåerna kommer också att påverka behovet av utbildning för funktionärer, där det görs
förenklingar för att underlätta för föräldrar att kunna delta i föreningarnas arrangemang för barnen när
de tävlar.

Instegstävling
Målgruppen är nybörjare oavsett ålder. Tävlingarna genomförs utan diskningar, dvs inga regler utöver
gott sportsligt uppförande. Inga krav på sanktionerade funktionärer.




Vid grov tjuvstart återkallas heatet för gemensam omstart.
Deltagaren simmar efter bästa förmåga de olika respektive simsätten.
Funktionärsbesättningen består av en starter och eventuellt tidtagare för tidtagning.

Funktionärs/Föräldrautbildning
Inga förkunskaper krävs för funktionärer utan instruktioner ges på plats av arrangören.

Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
www.svensksimidrott.se

Fortsättningstävling
Målgruppen är nybörjare som är mogna att ta nästa steg mot ett fullständigt regelverk. Tävlingarna
tillämpar ett enklare regelverk med diskningar på färre grunder än vid fullständigt regelverk.

Diskvalifikation sker enbart om den tävlande







Gjort en grov tjuvstart – Dvs påbörjat frånskjut från pallen innan starten går. Enbart en liten
rörelse ger inte någon diskvalifikation.
Simmat fel simsätt.
Ej vidrört vägg vid vändning eller målgång.
Gjort frånskjut från botten.
Dragit i linan.
Hindrat en medtävlare.

Info och regler



Anmälningar utan anmälningstid eller tider gjorda på instegstävling kan användas på
fortsättningstävlingen.
Utförda starter, simningar, vändningar eller målgång som skulle innebära diskning på en tävling
med fullständigt regelverk, meddelas av funktionär till den aktives tränare. Tränaren meddelar
sedan sin adept om vad denne behöver förändra för att simma regelrätt.

Funktionärs-/Föräldrautbildning
Tävlingsledaren på fortsättningstävling ska ha minst tävlingsfunktionärsutbildning (TF). För att kunna
genomföra en tävling ska minimi tre av funktionärerna har gått minst TF-utbildningen för att fylla upp
nyckelposterna tävlingsledare, starter och bandomare.
Övriga funktionärer behöver inga förkunskaper eller tidigare utbildning. Alla instruktioner kan ges på
plats av en utbildad funktionär.
Minst en vändningskontrollant per 2 banor är rekommenderat både vid startbrygga och vid vändning.
Ska tidtagning ske behövs en (1) tidtagare per bana.
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Alternativa tävlingsformer
I både instegs- och fortsättningstävlingarna kan grenar med alternativa tävlingsformer
inkluderas som fokuserar på enskilda moment i det ordinarie tävlingsmomentet och
erbjuder ett större inslag av lek när barn kommer till sina första tävlingar.

Tävlingar med fullständigt regelverk
Följande förslag gäller huvudinriktningen för barntävlingar inom svensk simning.
Förslaget innebär inte att arrangörer av sanktionerade inbjudningstävlingar enligt
ordinarie regelverk förbjuds att ha en öppen yngsta klass där yngre simmare än 13 år
kan delta. De simmare som tekniskt, mentalt och fysiskt har utvecklats på sådant sätt
att de kan ytterligare stimuleras av delta i en sanktionerad tävling kan erbjudas denna
möjlighet om tränaren bedömer att så är fallet.
Fokus bör dock vara på deltagande i instegs- och fortsättningstävlingarna så länge
dessa är utvecklande för individen. Det vilar ett stort ansvar på tränare och ledare i
föreningarna att avgöra om de sanktionerade tävlingarna ska introduceras för
simmarna före 13 års ålder.
Oavsett val av tävling bör dock alla tävlingar för barn vara lokala eller regionala där
längre resor bör undvikas.

