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AVSNITT B
KAPITEL 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Representation
201 Rätt att tävla
För rätt att tävla individuellt eller i lag i simning, simhopp, konstsim, vattenpolo, öppet vatten
eller masters ska simidrottaren inneha licens.
Simidrottarens licensnummer ska anges i start- och resultatlista för tävlingen. I vattenpolo ska
licensnumret anges i det matchprotokoll som förs enligt regel 610.
Simidrottare som deltar trots att han eller hon inte har rätt att tävla ska diskvalificeras i
tävlingen.
I vattenpolo ska spelare som inte har rätt att tävla anses vara sådan okvalificerad spelare som
anges i 6 kap., appendix C, moment B.
Simidrottare som fyller högst 15 år under kalenderåret får delta i sin första tävling eller
vattenpolomatch utan att inneha licens.
202 Representation
Endast medlem i förening tillhörande SSF eller annat simförbund, anslutet till FINA, får delta
i tävling m.m. anordnad av SSF, SDF eller förening medlem i SSF.
Simidrottare, som inte tidigare varit medlem i förening ansluten till SSF, får omedelbart
representera sådan förening utan att göra anmälan om representation enligt regel 206.
För deltagande i mästerskapstävlingar gäller dessutom vad som föreskrivs i regel 304 och
314.
203 Tävlingsförbud
Simidrottare får inte delta i tävling anordnad av annan arrangör än sådan, som direkt eller
indirekt är ansluten till FINA och får inte heller tävla mot simidrottare som inte är medlem i
organisation ansluten till FINA.
204 Internationell tävling
För att få representera Sverige i internationell tävling ska simidrottaren inneha svenskt
medborgarskap.
För deltagande i internationell tävling ska simidrottaren vara medlem i förening ansluten till
SSF eller annan organisation ansluten till FINA.
Vid internationell tävling är simidrottaren underställd de regler som gäller för den
organisation, (nationellt eller internationellt förbund) under vars jurisdiktion tävlingen äger
rum.
205 Medlemskap i förening
Simidrottare har rätt att tillhöra flera föreningar, men får i simidrott representera endast en
förening, om inte simidrottaren hos SSF anmält sig för representation enl regel 207.
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206 Föreningsbyte
Simidrottare, som önskar representera ny förening, ansluten till SSF, i simidrott, och som
under det kalenderår anmälan görs är 12 år eller äldre, ska på blanketten ”Anmälan om
föreningsbyte” göra anmälan om önskad representation. Representation för den nya
föreningen får ske först 30 dagar efter det att både blanketten inkommit och gällande
registreringsavgift för föreningsbyte inbetalts till SSF.
I följande fall uttas ingen registreringsavgift och övergångsperioden börjar löpa från den dag
blanketten ”Anmälan om föreningsbyte” inkommit till SSF:
a) simidrottare, som under det kalenderår anmälan görs är under 12 år. Övergångsperiod:
30 dagar.
b) simidrottare, som tidigare genom medlemskap i förening ansluten till SSF kunnat
representera sådan förening i tävling i simidrott och som inte deltagit i någon tävling
under den senaste 12-månadersperioden. Övergångsperiod: 7 dagar.
Under övergångsperioden representerar simidrottaren sin gamla förening i tävling m.m.
Under samma kalenderår får simidrottaren ändra sin representation högst 2 gånger och
representera högst 2 föreningar. För vattenpolospelare kan i stället för kalenderår gälla annan
av SSF fastställd 12-månadersperiod, om seriespel omfattar annan tidrymd än kalenderår.
Under spelåret får vattenpolospelare endast representera 2 föreningar. Under varje speltermin
som fastställs av SSF-styrelsen, får vattenpolospelare endast representera en förening. För
vattenpolospelare gäller som övergångsperiod 14 dagar i stället för 30 dagar.
Görs anmälan om föreningsbyte under löpande övergångsperiod börjar ny period att löpa först
sedan den förra gått ut.
Simidrottare får under kalenderår delta i samtliga av SSF sanktionerade mästerskap.
Representation för utländsk förening inskränker inte rätten att representera svensk förening.
207 Representation för flera föreningar
Simidrottare, som önskar tävla i mer än en simidrott, får efter anmälan till SSF, representera
olika föreningar i skilda simidrotter. Representationsbestämmelserna enl regel 206 gäller varje
simidrott för sig.
208 Övrig representation
I följande fall anses simidrottaren inte representera sin förening
- deltar i landslag,
- deltar i lag för landsdel, distrikt eller landskap i vilket simidrottarens förening ingår
- som elev i civil eller militär skola deltar i skol- eller militärtävling
- under militärtjänst deltar i militärtävling
- deltar i korporationstävling
- deltar i av SSF eller SDF särskilt anordnad uttagningstävling, dock inte
mästerskapstävling.
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Allmänna tävlingsbestämmelser
221 Sanktion
Förening, som vill anordna tävling, ska i god tid söka sanktion. För nationell tävling söks
sanktion hos SDF, som avgör ärendet. Sanktion för internationell tävling söks hos SDF, som
efter till- eller avstyrkan vidarebefordrar ärendet till SSF för avgörande.
Tävling som erhållit sanktion ska föras in i SSF:s tävlingskalender. Tävlingen ska genomföras
i enlighet med SSF:s tävlingsbestämmelser. Resultat från tävlingen ska föras in i SSF:s
simdatabas.
På dagar då SM, JSM och USM/Sum-Sim i simidrott äger rum får SDF och föreningar inte
anordna tävling av samma art. Samma förbud gäller även för DM och JDM.
222 TV-arrangemang
SDF eller förening som önskar arrangera tävlingar m.m som distribueras via audiovisuella
medietjänster, ska senast 14 dagar före arrangemanget till SSF insända program- och
kontraktsförslag för godkännande.
Ingen simidrottare får medverka i tävlingar m.m. som distribueras via audiovisuella
medietjänster, om inte detta godkänts av SSF.
Regeln omfattar inte privata webbplatser och tjänster som innebär tillhandahållande eller
distribution av audiovisuellt innehåll, framställt av privata användare, i syfte att delas och
utbytas inom intressegrupper. Dessa medietjänster ska även primärt ha icke-ekonomiska
syften samt får inte konkurrera med sådana medietjänster som ska godkännas av SSF.
223 Offentliga tillställningar
För anordnande av tävling eller uppvisning i simidrott som offentlig tillställning på offentlig
plats gäller bestämmelserna i Ordningslagen (1993:1617).
224 Startberättigad
Rätt att delta i sanktionerade tävlingar har i vederbörlig ordning anmäld simidrottare, som
a) är startberättigad enligt representationsbestämmelserna
b) inte meddelats startförbud av tjänstgörande tävlingsläkare.
225 Avanmälan
Anmälan av simidrottare, som av någon anledning inte kan starta, ska återtas senast 24
timmar före tävlingarnas början.
Sker avanmälan senare är arrangör berättigad till straffavgift angiven i inbjudan.
226 Rökförbud
Rökning är inte tillåten före eller under tävling inom området eller lokaler avsedda för de
tävlande. Detta förbud gäller för såväl tävlande, funktionär eller annan, som beträder sådant
område.
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227 Ungdom, junior, senior
A. Ungdom
För simidrottare som är ungdom kan SSF och dess organisationer anordna åldersgrupptävlingar, nationella eller internationella.
SSF anordnar årligen ungdomsmästerskap i de simidrottsgrenar och på det sätt som fastställs
av SSF-styrelsen före den 1 januari. Se mästerskapsreglerna 301-310.
B. Junior
Junior är simidrottare till och med det kalenderår under vilket vederbörande fyller
i simning
20 år
i simhopp
18 år
i konstsim
18 år
i vattenpolo
19 år
C.Senior
Senior är den som lämnat junioråldern i resp simidrottsgren. Junior, som uppfyller fastställda
kvalifikationskrav för seniortävling (t ex SM), har rätt att starta i sådan tävling.
228 Tävlingsutrustning
228.1Tävlingsutrustningen (tävlingsdräkt, badmössa och simglasögon) får inte vara opassande
eller olämplig för avsedd simidrott.
228.2 Materialet i tävlingsdräkten får inte vara genomskinligt.
228.3 Simmare ska tävla i endast en tävlingsdräkt. Dräkten kan bestå av en eller två delar.
För damer får tävlingsdräkten inte täcka nacke eller axlar. Dräkten får ej heller gå över eller
nedanför knäna.
För herrar får tävlingsdräkten inte gå över naveln. Dräkten får ej heller gå över eller nedanför
knäna
All tävlingsutrustning ska även i övrigt överensstämma med de kriterier FINA beskriver
(FINA BL 8.3). För att slå nationella rekord och svenska mästerskapsrekord krävs godkänd
dräkt enligt FINAs lista.
228.4 Tävlingsledaren har rätt att förbjuda tävlande att uppträda i tävlingsutrustning som
anses vara opassande eller olämplig för avsedd simidrott.
228.5 Innan tävlingsutrustning av ny design, konstruktion eller nytt material får användas på
tävling, ska tillverkaren få den godkänd av FINA.
Beträffande vattenpolo, konstsim, simning i öppet vatten och masters kan ytterligare
bestämmelser finnas i kapitel 6-9.
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229 Protest
Protest i samband med tävling inlämnas till tävlingsledare. Avses något som inträffat under
tävlingen ska skriftlig protest inlämnas inom 30 minuter efter resp grens slut i
försökstävlingen, semifinal eller final. Rör protesten förhållande, känt före tävlingen, ska
anmälan göras före startsignal/motsvarande. Sådan protest ska skriftligen bekräftas
omedelbart efter tävlingen.
Protest ska åtföljas av protestavgift, vilken årligen fastställes av SSF styrelse och som
återbetalas om protesten godkänns.
Protest får avges mot funktonärs/domares beslut; dock får protest inte avges mot
funktionärs/domares domslut.
Iakttages inte ovanstående bestämmelser föranleder protesten ingen åtgärd.
Protest avgörs i regel av tävlingsledaren. Om denna inte anser sig kunna fatta beslut, ska
protesten hänskjutas till SDF. Om detta inte anser sig kunna avgöra ärendet ska protesten av
SDF med eget yttrande vidaresändas till SSF.
Tävlingsledarens beslut kan inom 14 dagar överklagas hos SDF och SDF beslut inom 14
dagar hos SSF. SSF beslut är slutgiltiga.
Protest avseende förhållande vid av SSF anordnad tävling ska alltid hänskjutas, respektive
överklagas direkt till SSF, som slutgiltigt beslutar i ärendet.
230 Placering vid diskvalifikation
Diskvalifikation av tävlande i simning, simhopp eller konstsim i heat före final ska antecknas
i den officiella resultatlistan utan angivande av tid eller placering.
Tävlande, som avstår från finalplats, inte fullföljer finaltävling, diskvalificeras i final eller vid
efterföljande medicinskt prov, ska inte noteras i finaltävlingens officiella resultatlista med tid
och placering. Den placering som sådan tävlande skulle fått, ges istället till den tävlande, som
erövrat närmast lägre placering. Alla tävlande med lägre placering flyttas upp ett steg. Sker
diskvalifikation av pristagare efter prisutdelning ska sådant pris återlämnas och istället ges till
tävlande med närmast lägre placering i den ordning som nämnts här ovan angående tilldelade
placeringar.
231 Dopning
Dopning i samband med idrottsutövning är förbjudet.
Bestämmelser om vad som avses med dopning och andra regler om dopning regleras i 13 kap.
RF stadgar och Idrottens antidopingreglemente samt i FINA Doping Control Rules (FINA
Handbook, Part XI).
Bestämmelserna omfattar förening och enskild medlem i förening ansluten till SSF.
Oavsett medlemskap omfattar reglerna även
a) idrottsutövare under förutsättningar som anges i 14 kap. 1 § RF stadgar och
b) tävlingsfunktionär, ledare, tränare eller annan som i samband med idrottsutövning
biträder idrottsutövare eller idrottsorganisation
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232 Utgått
233 Uppträdande
Tävlingsledare/domare har absolut kontroll över tävlingen. Deras befogenheter över de
tävlande kvarstår så länge de och de tävlande finns kvar inom tävlingsområdet.
Tävlingsledare/domare äger rätt att beordra tävlande, ledare eller åskådare att avlägsna sig
från tävlingsarenan under resterande tävling eller del därav, om deras uppträdande hindrar
tävlingens genomförande.
Tävlingsledare/domare ska snarast avge skriftlig rapport om sådan händelse till SSF för
handläggning och beslut om påföljd.
234 Reklam
Reklam för tobak eller alkohol är inte tillåten.
Reklam direkt på kroppen är inte tillåten.
Ingen reklam får placeras så att den kan tolkas som oanständig eller opassande.
Vid deltagande i av LEN eller FINA arrangerade tävlingar gäller LEN resp FINA
reklamregler.
Funktionärer, domare
271 Allmänt
I alla tävlingar i simidrott ska arrangerande organisation utse tillräckligt antal godkända
funktionärer med god praktisk erfarenhet och en väl dokumenterad allmän kunskap om
gällande stadgar och tävlingsbestämmelser.
Funktionär/domare ska övervaka att gällande regler följs och objektivt bedöma de tävlandes
prestationer. Misstänks att fel begåtts ska ansvarig funktionär noga undersöka saken och
därefter utan att låta sig påverkas självständigt fatta beslut.
272 Godkännande
Funktionär/domare i simidrott godkänns av SDF eller i förekommande fall av SSF. En av SSF
godkänd funktionär/domare ska anmälas till resp. SDF.
Godkännande gäller t o m utgången av mars månad året efter det FINA Technical Congress
äger rum i anslutning till FINA World Championship, såvida inte SSF:s styrelse beslutar
annat.
Godkänd funktionär/domare ska senast under nämnda kalenderår genomgå kompletterande
utbildning för att godkännandet ska få förlängd giltighet.
Godkänd funktionär/domare ska ha uppnått 16 års ålder.
Funktionär/domareutbildning indelas i Steg 1, 2 och 3 kurser, vilka utgör grunden vid
godkännande av funktionär/domare.
Kursledare för SSF:s olika kurser för funktionärer/domare ska vara minst distriktsfunktionär/domare och ska ha genomgått SSF:s kurslärarkurs (KLÄRK) samt vara väl insatt i SSF:s
gällande stadgar och tävlingsbestämmelser för resp. simidrott.
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273 Simning
I simning anordnar SDF alt simförening utbildning av
Tävlingsfunktionär - steg 1 kurs
Distriktsfunktionär - steg 2 kurs
SSF Regelkommitté anordnar utbildning av Förbundsfunktionär.
SDF godkänner tävlings- och distriktsfunktionärer efter ansökan samt utfärdar
funktionärskort.
Tävlingsfunktionär
För att bli godkänd tävlingsfunktionär ska man efter genomgången steg 1 kurs ha varit
funktionär vid minst två tävlingstillfällen inom 6 månader efter kursen och väl fyllt sin
uppgift.
Distriktsfunktionär
För att bli godkänd distriktsfunktionär ska man uppfylla följande krav:
tjänstgjort som godkänd tävlingsfunktionär vid minst tre tävlingstillfällen under de
senaste 12 månaderna.
genomgått steg 2 kurs
efter genomgången steg 2 kurs innehaft ledande funktion (tävlingsledare,
tävlingssekreterare, tidtagarledare m fl) vid minst två tävlingstillfällen inom 6 månader
efter kursen och väl fyllt sin uppgift.
Förbundsfunktionär
För godkännande som förbundsfunktionär krävs bl a:
mycket god erfarenhet som distriktsfunktionär i ledande funktioner
deltagit samt väl fyllt sin uppgift vid av RK anordnad praktik med efterföljande
utvärdering
deltagit i av RK årligen anordnade regelsymposium
genomgått SSF:s kurslärarkurs (KLÄRK)
SSF godkänner - på förslag av Regelkommittén - förbundsfunktionärer samt utfärdar
legitimationskort. SSF/RK ska ha en förteckning över samtliga förbundsfunktionärer.
Godkännandet förnyas efter omprövning vartannat år.
Tjänstgöring
Godkända funktionärer i simning är behöriga att tjänstgöra vid alla nationella tävlingar och
mästerskapstävlingar (speciella krav gäller för de tävlingar FINA och LEN arrangerar).
Tävlingsledare ska vid alla simtävlingar vara minst distriktsfunktionär.
274 Simhopp
I simhopp anordnar SSF utbildning av domare och funktionärer.
SSF godkänner tävlingsdomare, som genomgått utbildning (domarkurs) eller på annat sätt
förvärvat motsvarande kunskaper och som i praktisk verksamhet väl fyllt sin uppgift.
SSF godkänner distriktsdomare, som genomgått utbildning (domarkurs) och som under minst
ett år tjänstgjort som tävlingsdomare och dömt tio grenar vid minst tre tävlingstillfällen eller
på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och vid ett flertal tillfällen väl fyllt sin uppgift.

Kap. 2 sid. 7

SSF Stadgar och Tävlingsbestämmelser 2011

Godkännandet förnyas vartannat år. För förnyat godkännande krävs att domaren dömt vid fem
tävlingstillfällen under tvåårsperioden.
SSF godkänner efter individuell prövning även förbundsdomare. För sådant godkännande
krävs att domaren är distriktsdomare och dömt fem mästerskapstävlingar, internationella
ungdomstävlingar eller liknande under två år och synnerligen väl fyllt sin uppgift.
Godkännandet förnyas vartannat år.
För förnyat godkännande krävs att domaren dömt fem mästerskapstävlingar, internationella
ungdomstävlingar eller liknande under tvåårsperioden.
Godkännande och förnyelse av godkännande sker genom påteckning på det domarkort, som
domaren får då denne genomgått domarkurs.
SSF ska ha en förteckning över samtliga domare med uppgift om vilken kategori de tillhör.
Tjänstgöring
Tävlingsdomare är behörig att tjänstgöra vid nationella tävlingar utom mästerskapstävlingar.
Distriktsdomare är behörig att tjänstgöra vid alla nationella tävlingar och mästerskap.
Förbundsdomare är behörig att tjänstgöra vid alla nationella tävlingar och mästerskap samt
internationella tävlingar (speciella krav gäller för de tävlingar FINA och LEN arrangerar).
Förbundsdomare, som väl dokumenterat sin kompetens och synnerligen väl fyllt sin uppgift
vid ett flertal internationella tävlingar, kan efter förslag från SSF nomineras till LEN och
FINA domarlistor.
275 Vattenpolo
I vattenpolo anordnar SDF tillsammans med SSF utbildning av
C-domare - steg 1 kurs (PD1)
B-domare - steg 2 kurs (PD2)
domare - steg 3 kurs (PD3)
funktionärer - funktionärskurs (FP1)
SSF godkänner funktionärer/domare efter ansökan
C-domare
För att bli godkänd C-domare ska man efter genomgången steg 1 kurs förvärva praktisk
erfarenhet om vattenpolo genom att inom 12 månader verkat som domare i seriesystemet och
dömt minst 8 matcher.
B-domare
För att bli godkänd B-domare ska man uppfylla följande fordringar:
under några år väl fyllt sin uppgift som C-domare
genomgått steg 2 kurs
efter genomgången steg 2 inom 12 månader verkat som domare i seriesystemet och
dömt minst 8 matcher
A-domare
För att bli godkänd A-domare ska man uppfylla följande fordringar:
under några år väl fyllt sin uppgift som B-domare
genomgått steg 3 kurs
efter genomgången steg 3 kurs inom 12 månader verkat som domare i seriesystemet
och dömt minst 8 matcher
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Funktionär
För att bli godkänd funktionär ska man efter genomgången kurs inom 9 månader tjänstgjort i
olika befattningar vid minst 8 matcher.
276 Konstsim
I konstsim anordnar SSF alt SDF utbildning av
Tävlingsdomare - steg 1 kurs (DK1)
Distriktsdomare - steg 2 kurs (DK2)
Funktionärer – funktionärskurs (FK1)
Domare/funktionär – fortbildningskurser
SSF anordnar utbildning av
Förbundsdomare - steg 3 kurs (DK3)
Förbundsdomare – fortbildningskurser
SDF godkänner tävlings- och distriktsdomare. SSF godkänner förbundsdomare.
Förbundsdomare, som under tre år väl fyllt sin uppgift kan av SSF nomineras till LEN och
FINA domarlistor.
Tävlingsdomare
För att bli godkänd som tävlingsdomare ska man inom 9 månader efter genomgången steg 1
kurs för konstsimdomare (DK1) ha tjänstgjort som domare vid minst två deltävlingar i
Rikstävlingen och väl ha fyllt sin uppgift.
Distriktsdomare
För att bli godkänd som distriktsdomare ska man uppfylla följande krav:
under minst ett år väl fyllt sin uppgift som tävlingsdomare
genomgått steg 2 kurs (DK2)
efter genomgången steg 2 kurs inom 12 månader tjänstgjort som domare vid minst tre
tävlingar och väl fyllt sin uppgift.
Funktionär
För att bli godkänd ska man inom 9 månader efter genomgången funktionärskurs (FK1) ha
tjänstgjort i olika befattningar vid minst två tävlingar.
Förbundsdomare
För att bli godkänd som förbundsdomare ska man inom 12 månader efter genomgången steg 3
kurs för konstsimdomare (DK3) och funktionärskurs (FK1) väl fyllt sin uppgift som domare
vid två tävlingar.
Tjänstgöring
Tävlingsdomare är behörig att tjänstgöra som domare vid lokala och regionala tävlingar, som
inte omfattar internationella 6x6-grupperna, arrangerade av förening, SDF eller regionsledare.
Distriktsdomare är behörig att tjänstgöra som domare vid alla nationella tävlingar.
Förbundsdomare är behörig att tjänstgöra i samtliga befattningar vid nationella tävlingar.
Förbundsdomare godkända av FINA resp. LEN är behörig att tjänstgöra som domare vid av
dessa förbund arrangerade mästerskap och tävlingar.
Funktionär är behörig att tjänstgöra vid nationella och internationella tävlingar.
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277 Tjänstgöring, kompetens, tillsättning
Varje tävling i simidrott ska ledas av en tävlingsledare.
Simfunktionär ska ha den kompetens som föreskrivs i regel 273.
Hoppledare ska ha den kompetens som föreskrivs i regel 274.
Polofunktionär/domare ska ha den kompetens som föreskrivs i regel 275.
Konstsimledare ska ha den kompetens som föreskrivs i regel 276.
Ledande funktionärer vid SM, riksmästerskap, landskamper och större internationella
tävlingar utses av RK. Ledande funktionärer vid DM utses av vederbörande SDF.
278 Ansvarighet
SDF utövar tillsyn över alla funktionärer inom sitt område och ansvarar inför SSF för deras
kompetens.
Funktionär, som underlåtit att genomgå föreskriven vidareutbildning och kontroll, ska fråntas
rätten att vara funktionär/domare.
Funktionär, som visat sig olämplig för sin uppgift, ska fråntas rätten att vara
funktionär/domare.
Anmälan mot olämplig funktionär görs till SSF:s Ansvarsnämnd. Avgjort ärende
protokollförs och avskrift av protokollet tillställs båda parter, SDF och SSF.
Handläggning av ärende enligt denna regel ska ske med tillämpning av bestämmelserna i 14
kap RF stadgar. Överklagande kan ske till RIN.
Hedersmärke, standardmedaljer
281 Hedersmärke
Hedersmärke (Stora Grabbars/Flickors märke) tilldelas aktiv simidrottare, som på ett
framträdande sätt representerat svensk simidrott inom Sverige eller utomlands och därvid
uppnått minst 10 poäng enl nedanstående tabell.
Utdelning av märket beslutas av SSF-styrelsen.
SSF-styrelsen avgör vilka landskamper som ska poängsättas enl följande tabell.
Innehavare av märket har fritt tillträde till alla tävlingar i simidrott i Sverige enl regel 115.
Poängtabell för hedersmärket
Tävling

Simning, konstsim, simhopp

vattenpolo

Ind

Lag/par

Lag

1:a placering

10

7

7

2:a placering

7

5

5

3:e placering

6

4

4

4:e placering

5

3

3

5:e placering

4

2

2

6:e placering

3

1

1

Olympiska spel / Världsmästerskap
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7:e placering

2

8:e placering

1

Europamästerskap och Europacup i hopp
1:a placering

7

4

7

2:a placering

5

2

5

3:e placering

4

1

4

4:e placering

3

3

5:e placering

2

2

6:e placering

1

1

Nordiska Mästerskap
1:a placerng

2

1

1

0,5

0,25

0,5

1

0,5

0,5

Svenska Mästerskap
1:a placering

Landskamper
1:a placering (seger)

I vattenpolo utges 0,25 poäng för varje genomförd match vid landskamper. När polospelaren
med denna beräkning uppnår 10 poäng tilldelas spelaren hedersmärket.
När SSF-styrelsen så bestämmer kan annan poängsättning än vad som här angivits tillämpas
vid flerlandskamper och vissa större internationella tävlingar av landskampskaraktär.
282 Standardmedaljer
SSF standardmedaljer kan erövras i simning och simhopp i valörerna brons, silver och guld.
Samma person kan endast en gång få standardmedalj i en valör i en och samma gren.
Guldmedalj utdelas av SSF, silver- och bronsmedaljer löses av resp. förening. Anmälan och
rekvisition av standardmedaljer sker på formulär som tillhandahålls av SSF. Stipulationstider
och poäng fastställs för fyra år i taget av SSF:s styrelse och publiceras i SSF:s officiella
kungörelseorgan.
För simning gäller
Guldmedalj kan endast erövras vid sanktionerade tävlingar med helautomatisk
tidtagning.
Silver- och bronsmedalj kan erövras vid sanktionerade tävlingar.
För simhopp gäller
Guldmedalj kan endast erövras vid sanktionerade nationella eller internationella
tävlingar, där minst tre av fem domare är distriktsdomare eller motsvarande och där
tävlingarna genomförs enligt SM-serierna.
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Silver- och bronsmedalj kan erövras vid sanktionerade tävlingar där minst tre av fem
domare är distriktsdomare eller motsvarande och där tävlingarna genomförs enligt
SM-serierna.
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Avsnitt B

3 Mästerskap och rekordbestämmelser
Mästerskapsbestämmelser
Svenska Mästerskap (SM, JSM, USM/Sum-Sim, masters SM)
301 Omfattning
SM och JSM i simning på 25 m-bana och 50 m-bana anordnas årligen i grenar som fastställs av SSFstyrelsen senast den 1 januari året före.
SM och JSM i simhopp anordnas årligen i de grenar, som anges i kap 5 och på det sätt som fastställs
av SSF:s styrelse senast den 1 januari.
SM och JSM i vattenpolo spelas varje år på sätt, som fastställs av SSF-styrelsen. Beslut härom ska
fattas senast 6 månader före SM-spelets början.
SM och JSM i konstsim anordnas årligen i de grenar, som fastställs av SSF:s styrelse senast den 1
januari.
SM och JSM i öppet vatten anordnas årligen i de grenar, som fastställs av SSF:s styrelse senast den 1
januari.
Samtliga SM-grenar ska vara godkända av Riksidrottsstyrelsen (RS).
USM/Sum-Sim i simidrott anordnas årligen i de åldersklasser och de grenar, som fastställs av SSF:s
styrelse senast den 1 januari året före.
SM i masterssimning på 25 m-bana, 50 m-bana och öppet vatten anordnas årligen i grenar som
fastställs av SSF-styrelsen senast 6 månader före SM-tävlingens början.
SM i masterssimhopp anordnas årligen i grenar som fastställs av SSF styrelsen senast 6 månader före
SM-tävlingens början.

302 Publicering, tidpunkt och plats
Tidpunkt, plats och program med grenordning för svenska mästerskap fastställs av SSF:s
styrelse och publiceras i SSF officiella kungörelseorgan senast 6 månader före första
mästerskapsdagen. SSF-styrelsens beslut angående SM och JSM i vattenpolo ska publiceras
senast 6 månader före första match.
303 Tävlingsbassäng
Svenska mästerskap i simning på 50 och 25 m-bana ska arrangeras i en anläggning med minst
8 banor av 2,5 m bredd. Bassängens konstruktion och mått samt anordningar i övrigt ska vara
enligt föreskrifterna i kapitel 4.
Automatisk tidtagnings-, målbedömnings- och överväxlingsutrustning ska användas.
Anläggningen ska ha tillräcklig läktarkapacitet för tävlingen i fråga och vara så utformad att
den medger för tävlingsfunktionärerna att obehindrat arbeta runt hela bassängen.
SSF:s styrelse kan i fråga om anläggningar som färdigställts före utgången av år 2007 medge
dispens från vad som sägs beträffande antal banor och banbredd.
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Svenska mästerskap i simhopp ska arrangeras i en anläggning, där hoppanordningarna är i
överensstämmelse med föreskrifterna i kap 5. Anordnas svenska mästerskap i simhopp
tillsammans med svenska mästerskap i simning ska tävlingen genomföras i separat
hoppbassäng.
Svenska mästerskap i vattenpolo ska spelas i en anläggning, som uppfyller bestämmelserna i
kap 6. Banans mått ska vara minst 25 x 12 m och vattendjupet minst 1,60 m.
Svenska mästerskap i konstsim ska äga rum i en anläggning enligt bestämmelserna i kap 7.
Svenska mästerskap i öppet vatten ska äga rum enligt bestämmelserna i kap. 8. Banans längd
ska vara minst 3000 m.
Svenska mästerskap i masterssimning på 25 m-bana ska arrangeras i en anläggning med minst
6 banor av 2,0 m bredd. Bassängens konstruktion och mått samt anordningar i övrigt ska vara
enligt föreskrifterna i kapitel 4.
Svenska mästerskap i masterssimning öppet vatten ska ha en banlängd av minst 2000 m och
högst 5000 m. Tävlingen kan arrangeras som separat lopp eller inbakad i ett befintligt
långlopp. Våtdräkt ska vara tillåten utom då tävlingen är inbakad i långlopp där arrangören
inte tillåter våtdräkt.
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.
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 en period av ett år före sista
anmälningsdagen för respektive mästerskap, dock att, om den därigenom blir längre,
kvalificeringsperioden börjar löpa första dagen av motsvarande mästerskap föregående år. För
mästerskap på 50 m-bana ska kvalificeringsperioden börja löpa senast den 1 maj året före
mästerskapet.
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.
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.
305 Anmälan
305.1 Anmälan till svenska mästerskap i simning ska göras av förening som simmare
representerar och vara SSF tillhanda senast kl 12.00 fjortonde dagen före första tävlingsdagen.
Efteranmälan får, mot en avgift per start som anges i inbjudan, göras intill kl 12.00 sjunde
dagen före första tävlingsdagen. Anmälan efter den tidpunkten får inte registreras.
För att anmälan ska få registreras krävs att simmarens licensnummer anges i anmälan.
Anmälan ska göras med sådant anmälningsprogram som av SSF anges i inbjudan. Anmälan
ska vara åtföljd av uppgift om uppnådd bästa kvalificeringstid under gällande
kvalificeringsperiod. Vid anmälan av lag kan individuellt noterade tider adderas och räknas
som kvalificeringstid. Vid anmälan av lag till JSM och Sum-Sim är enbart lagtider eller
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individuella tider som uppnåtts av simmare som äger rätt att delta vid det aktuella mästerskapet kvalificerande.
Av SSF-styrelsen fastställd anmälningsavgift ska på i inbjudan angivet sätt betalas.
305.2 Anmälan till svenska mästerskap i simhopp, konstsim, öppet vatten och masterssimning, åtföljd av föreskriven anmälningsavgift, ska under i inbjudan angiven adress vara
SSF tillhanda minst 14 dagar före första mästerskapsdagen.
Efteranmälan får ske och ska på samma sätt vara SSF tillhanda senast kl 12.00 andra dagen
före första mästerskapsdagen, åtföljd av i inbjudan angiven efteranmälningsavgift.
Anmälningarna sänds in av den förening simidrottaren representerar.
305.3 Anmälan till svenska mästerskap i vattenpolo ska ske i den ordning som anges i
inbjudan.
305.4 I övrigt ska beträffande anmälan till svenska mästerskap alltid de bestämmelser gälla,
som av SSF angetts i inbjudan.
305.5 Återtagande av anmälan av simidrottare, som inte kan starta i en tävlings första
tävlingspass ska ske senast kl 20.00 dagen före passets början. Avanmälan för nästa dags
tävlingspass i samma tävling ska ske senast 30 minuter efter dagens sista tävlingspass.
Anmälningsavgift ska alltid betalas och återbetalas inte vid återtagande av anmälan.
SSF:s styrelse äger rätt att ålägga förening, som utan godtagbar anledning återtar anmälan
senare än vad som ovan nämnts, en straffavgift som angetts i inbjudan.
305.6 För lagtävling i simning gäller att lagsammansättning och inbördes startordning
skriftligen ska inlämnas på angivet sätt på SSF anmälningslista senast 1 timme före resp
tävlingspass. Namnuppgifter och angiven startordning får därefter inte ändras. Utbyte av
simmare är tillåtet mellan försök och final. Startar förening med flera lag i samma gren får
utbyte inte ske så att simmare, som i försök deltagit i ett av föreningens lag, överflyttas till
annat lag i finalen. I Sum-Sim får sådant utbyte ske mellan region- och riksfinalen, dock att
simmare som deltagit i lag som diskvalificerats inte får ingå i lag i riksfinalen.
Laguppställning, som inges senare än 1 timme före resp. tävlingspass, accepteras endast om
en straffavgift, som angetts i inbjudan, samtidigt betalas före start.
305.7 Avstår tävlande från deltagande i final eller semifinal ska avanmälan ske senast 30
minuter efter respektive grens slut i försöks- eller semifinaltävlingen. Finalist eller
semifinalist, som utan godtagbar anledning uteblir från start utan föreskriven avanmälan, kan
av SSF:s styrelse åläggas en straffavgift som angetts i inbjudan. Finalist eller semifinalist,
som med eller utan avanmälan uteblir från start i final, noteras inte i semifinal- eller
finaltävlingens officiella resultatlista för tävlingsgrenen.
306 Funktionärer
Ledande funktionärer vid svenska mästerskap utses av SSF enl reglerna 271-278.
307 Program med grenordning
Program med grenordning fastställd av SSF:s styrelse ska anges i inbjudan. Skulle i någon
gren försökstävling inte behöva anordnas, föranleder detta ingen ändring av övriga grenars
ordningsföljd.
Vid JSM i konstsim ska samtliga deltagare simma enligt vad som i regel 729 och Appendix V
anges för ålderskategorin Juniorer 15-18 avseende figurgrupper och tidsbegränsning.
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308 Heatindelning, seedning och lottning
Heatindelning, seedning m.m. i simning ska verkställas enl regel 403. I anmälan angiven
kvalificeringstid läggs till grund för denna indelning. För deltagare med samma kvaltid
bestäms ordningsföljden genom lottning.
På 50, 100, 200 och 400 m samt i alla lagsimningar sker kvalificering till semifinal eller final
genom uppnådda tider. När semifinal förekommer sker kvalificering till semifinal från
försökstävling och till final från semifinal.
SSF-styrelsen ska för enskilt mästerskap eller för samtliga mästerskap under ett kalenderår
bestämma om kvalificering till final ska ske från semifinal, direkt från försökstävling eller om
final ska simmas som A och B final.
På 800 och 1500 m kan SSF-styrelsen i inbjudan bestämma att tiderna, som uppnås i de
genom seedning enl regel 403 uppställda heaten, blir avgörande för slutplaceringarna i dessa
grenar. Vid direktfinal med flera heat ska seedas så att de tävlande, som noterats för de bästa
kvaltiderna placeras i sista heatet, de därnäst bästa i näst sista heatet osv. Sista heatet ska vara
fulltaligt, dock ska inget heat bestå av färre än 3 simmare. Banfördelningen i samtliga heat
sker på samma sätt som i final som föregåtts av försök.
I simhopp verkställs seedning på så sätt att de högsta startnumren utlottas på de deltagare,
som tidigare uppnått de bästa för tävlingsledningen kända resultaten. Se även kapitel 5.
I konstsim bestäms startordningen vid svenska mästerskap genom lottning.
I masterssimning bestäms heatindelning och seedning enligt regel 923.
309 Mästerskapstecken
Enl RF stadgar 12 kap. 2§ får mästerskapstecken delas ut endast i tävling, där minst två
tävlande eller, när det gäller lagmästerskap, minst två lag startat. RF mästerskapstecken delas
ut till individuell segrare och segrande lag i SM och JSM samt i miniatyr till deltagarna i
segrande lag. I segrande lag, när försökstävlingar har genomförts, ska de simmare som har
deltagit i försöken eller finalen få mästerskapstecken.
Segrare i SM respektive JSM ges titeln ”svensk mästare/-mästarinna” resp. ”svensk
juniormästare/-mästarinna i ................... för år ................".
Till 2:e pristagare utdelas SSF:s prismedalj i silver och till 3:e pristagare samma medalj i
brons. Simmare som deltagit i försökslag till 2:e resp 3:e pristagare, får SSF:s prismedalj i
silver resp brons.
Segrare i USM/Sum-Sim ges titeln "svensk ungdomsmästare/-mästarinna i ...............,
åldersklass ........... för år ........." och får SSF:s ungdomsmästerskapstecken.
Segrare i masters SM ges titeln ”svensk mastersmästare/-mästarinna i ………………..,
åldersklass …….. för år ……..” och får SSF:s masterssimnings mästerskapstecken. SSF:s
masterssimnings mästerskapstecken delas även ut till ensam startande.
Vid "dött lopp" enligt regel 411 eller lika poängtal gäller att mästerskapstiteln delas. Samma
regel gäller för placeringarna 2-3.
310 Poängberäkning
För att utse ”Årets bästa förening” sker poängberäkning, varvid 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1 erhålls för de 12 bästa placeringarna i varje gren i USM/Sum-Sim. Erhållna poäng i JSM
tävlingar fördubblas (28, 22, 20, .....2) och erhållna poäng i SM-tävlingar tredubblas (42, 33,
30, .... 3).
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För placeringar i lagsimning och parhoppning samt par- och lagsimning i konstsim erhålls
dubbel poäng och i vattenpolo fyrdubbel poäng i förhållande härtill.
För placeringar i SM i masters simning erhålls 7, 5 samt 3 poäng till de tre bästa placeringarna
i varje gren och åldersklass under förutsättning att minst tre deltagare, som representerar
minst två föreningar, startar i grenen.
För placeringar i lagsimning fördubblas poängen. Lagpoäng erhålls endast i gren med minst
två startande lag från minst två föreningar.
Simidrottare eller lag i finaltävling erhåller poäng enligt sina placeringar. Övriga placeringar
poängberäknas på grundval av uppnådda placeringar eller beträffande simning tider i försök
eller i förekommande fall semifinal. Simmas final som A och B-final kan B-finalist inte
placeras före A-finalist som fullföljer sin tävling.
Simidrottare eller lag, som avstår finalplats, inte fullföljer finaltävling eller diskvalificeras,
t.ex. efter medicinsk kontroll, erhåller inte poäng. Samtliga efterföljande simidrottare eller lag
flyttas därvid upp en placering.
Simidrottare, som under löpande kalenderår, gått över från en förening till annan, får
representera den nya föreningen vid samtliga av SSF sanktionerade återstående mästerskap.
Erhåller två eller flera klubbar samma poäng avgör antalet 1:a placeringar, därefter antalet 2:a
placeringar osv.
Om två eller flera föreningar når samma poängtal även med tillämpning av regeln i
föregående stycke delas utmärkelsen.
Distriktsmästerskap
311 Distriktsmästerskap, omfattning
SDF ska själva eller genom därtill utsedda föreningar anordna DM och JDM enligt följande:
Simning
DM och JDM på 25 m- resp 50 m-bana årligen enligt regel 301.
Simhopp
DM - i samma grenar som SM.
Svikthopp 1 m och 3 m ska gå enligt SM-serien. A-, B, eller C-serien.
Höga hopp ska gå enligt SM-serien, A- eller B-serien.
JDM - i svikthopp och höga hopp.
Svikthopp ska gå enligt SM-serien, A-, B- eller C-serien från 1 och 3 m eller från endera av
dessa höjder.
Höga hopp ska gå enligt SM-serien, A- eller B-serien.
Vid såväl DM som JDM avgör SDF vilken serie som ska tillämpas i de olika grenarna.
Vattenpolo
DM och JDM i serie- eller cupform.
Konstsim
DM och JDM enligt SM och JSM.
Öppet vatten
DM och JDM kan anordnas årligen i grenar enligt SDF avgörande.
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Masters
DM i simning på 25 m- resp. 50 m-bana, öppet vatten och simhopp kan anordnas årligen i
grenar enligt SDF avgörande.
Samtliga DM- och JDM-grenar ska vara godkända av RS.
312 Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan SDF hos SSF begära att DM eller JDM ska hållas utanför
SDF område. Likaså kan SDF hos SSF begära att vissa grenar stryks. Sådana framställningar
ska med angivande av skälen göras senast 14 dagar före publicering av inbjudan.
SDF:s styrelse kan medge dispens på samma sätt som sägs i regel 303 avseende antal banor
och banbredd när det gäller anläggningar färdigställda före utgången av år 2007.
313 Publicering, tidpunkt och plats
Tidpunkt, plats och program med grenordning för DM och JDM fastställs av SDF:s styrelse
och publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan minst en månad före första tävlingsdagen.
Distriktsmästerskap ska som regel äga rum före motsvarande tävling i Svenska mästerskap.
SDF kan om särskilda skäl föreligger hos SSF begära att distriktsmästerskap ska äga rum vid
annat tillfälle.
314 Startberättigad
Rätt att delta i DM och JDM har varje förening tillhörande SDF och medlem i sådan förening,
som uppfyller fordringarna för deltagande i SM enl regel 304 och som är startberättigad enl
representationsbestämmelserna.
315 Funktionärer
Funktionärer vid DM och JDM utses av arrangerande SDF och föreningar.
316 Mästerskapstecken
Enl RF stadgar 12 kap. 2§ får mästerskapstecken delas ut endast i tävling, där minst två
tävlande eller, när det gäller lagmästerskap, minst två lag startat. RF mästerskapstecken delas
ut till individuell segrare och segrande lag i DM och JDM samt i miniatyr till deltagarna i
segrande lag.. När försökstävlingar har genomförts, ska de simidrottare som har deltagit i
försöken eller finalen erhålla mästerskapstecken.
Segrare i DM och JDM tillerkännes titeln "distriktsmästare/mästarinna" resp
"juniordistriktsmästare/mästarinna i ................ år ........".
SDF bestämmer om 2:a och 3:e pris ska utdelas vid DM och JDM.
Vid "dött lopp" enl regel 411 eller lika poängtal gäller att mästerskapstiteln delas. Samma
regel gäller för placeringarna 2-3.
317 Tävlingsprotokoll
Resultat/tävlingsprotokoll ska inom 14 dagar tillställas SSF.
318 Övriga bestämmelser
I övrigt gäller i tillämpliga delar samma regler som för SM.
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Rekordbestämmelser
331 Allmänna bestämmelser
Alla rekord måste sättas i strömfritt, salt eller sött vatten se dock FINA SW 12.9. Intyg härom
utfärdas i rekordanmälan enl. regel 335.
Rekord kan endast slås i tävling med en eller flera deltagare, om tävlingen är att anse som
allmän och har erhållit sanktion enligt regel 221.
Endast resultat som registrerats vid sanktionerad tävling får föras in i SSFs simdatabas.
Resultat vid tävling med tidshandikapp eller där damer och herrar deltagit i samma lopp kan
inte godkännas. För masterssimning gäller regel 923.
För att godkännas som rekord ska tiden antingen ha noterats med helautomatisk tidtagningsoch målbedömningsutrustning eller manuellt med 3 kontrollerade och godkända tidtagarur.
Manuell tidtagning godkänns inte för världsrekord och europarekord.
Sker tidtagningen manuellt ska tiden tas av 3 tidtagare, som utses före tävlingen och är
godkända simfunktionärer. Tidtagaruren ska vara justerade och godkända. Tävlingsledaren
eller annan därtill utsedd funktionär ska inspektera uren, notera tiden och offentliggöra den
enl. regel 402.8.
Tider som noterats ska utskrivas i 1/100 av sekunder (2 decimaler). Den 3:e decimalen
(tusendelar) ska inte noteras och får inte användas för att fastställa placering.
Endast vinnarens tid i ett nationellt lopp noteras som rekord. Vid "dött lopp", lika tid med
hundradelar av sekunder ska samtliga, som sålunda erhållit exakt samma tid i resultatlistan,
noteras som rekordhållare. Som "tangerat rekord" noteras dessutom i rekordlistan resultat,
som uppnås av simmare i samma tävling (efterföljande heat) eller vid efterföljande tävlingar i
samma gren, där exakt samma tid fastställts enligt ovan.
I lagsimningar kan individuellt rekord sättas endast på startsträckan. Simmaren, tränaren eller
ledaren kan begära speciell tidtagning för sitt lopp.
Skulle en simmare på detta sätt fullborda sin sträcka på rekordtid, ska tiden godkännas som
rekord eller tangerat rekord även om laget diskvalificeras senare på grund av att efterföljande
simmare i samma lag överträtt gällande regler.
Simmare, som startar i en individuell tävlingsgren, kan själv, genom sin tränare eller ledare
hos tävlingsledaren begära att speciell tidtagning ordnas, så att rekord kan godkännas på
mellandistanserna. För att sådan mellantid ska kunna godkännas som rekord, fordras att
simmaren genomför hela distansen, t ex 1500 m.
332 Världsrekord, europarekord, nordiskt rekord
Världsrekord, europarekord och nordiskt rekord kan för såväl damer som herrar noteras på
följande distanser:
Frisim
Ryggsim
Bröstsim
Fjärilsim
Individuell medley
Lagsim frisim
Lagsim medley

50,100, 200, 400, 800 och 1500 m
50, 100 och 200 m
50, 100 och 200 m
50, 100 och 200 m
1001, 200 och 400 m
4x502, 4x100 och 4x200 m
4x502 och 4x100 m
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Rekord noteras inte på 50-metersbana.
Världsrekord och europarekord noteras inte på 50-metersbana

Rekord noteras på 25-metersbana respektive 50-metersbana.
Världsrekord och europarekord godkänns endast om tiden noterats med helautomatiskt
tidtagnings- och målbedömningssystem eller om denna är ur funktion med halvautomatisk
tidtagningsutrustning. För godkännande erfordras dessutom att simmaren eller vid lagsimning,
simmarna, genomgår dopningstest enligt FINA:s resp. LEN:s bestämmelser.
Nordiska rekord godkänns även om de tagits med manuell tidtagning av 3 godkända tidtagare.
I Norden noteras även nordiska juniorrekord på samma distanser där nordiska rekord
godkänns.
333 Svenskt rekord och svenskt juniorrekord
Svenskt rekord i simning är bästa resultat, som uppnås av svensk medborgare, eller i
lagsimning av lag som består av svenska medborgare, som är medlemmar i till SSF ansluten
förening, vid tävlingar inom Sverige eller utomlands, där SSF tävlings- och
rekordbestämmelser eller motsvarande FINA-bestämmelser följts.
Svenskt rekord resp. svenskt juniorrekord kan sättas på alla i världsrekordtabellen upptagna
distanser samt på de distanser, där svenskt mästerskap anordnas.
I lagsimning noteras rekord separat för landslag och föreningslag.
Två rekordtabeller gäller, 50 m-bana och 25 m-bana
Rekord på 50 m-bana, som är bättre än gällande rekord på 25 m-bana, ska även gälla som
rekord på 25 m-bana.
334 Distriktsrekord och juniordistriktsrekord
Distriktsrekord och juniordistriktsrekord är bästa resultat uppnått av simmare eller av lag
bestående av simmare, som är startberättigade i simning för förening inom SDF, vid tävlingar
inom Sverige eller utomlands där SSF:s tävlings- och rekordbestämmelser eller motsvarande
FINA:s bestämmelser följs.
Distriktsrekord kan för såväl seniorer som juniorer noteras på samma distanser, som finns
upptagna i de svenska rekordtabellerna.
I lagsimning noteras rekord separat för distriktslag och föreningslag.
335 Rekordanmälan
Anmälan om svenskt rekord resp. svenskt juniorrekord ska göras på därför avsedd blankett
och tillställas SSF inom 21 dagar efter tävlingsdagen.
Anmälan om distriktsrekord resp. juniordistriktsrekord ska på samma sätt tillställas
vederbörande SDF inom 21 dagar efter tävlingsdagen.
Anmälan om världsrekord, europarekord och nordiskt rekord ska omedelbart efter tävlingen
på därför avsedd blankett (kan fås hos SSF) tillställas SSF, som efter prövning och tillstyrkan
vidarebefordrar densamma till vederbörande internationella förbund.
Rekordanmälan, som inte gjorts enligt dessa bestämmelser, är vederbörande förbund inte
skyldig att upptaga till behandling. Organisation eller medlem av sådan organisation, som
underlåter insända rekordanmälan, kan bestraffas enligt RF stadgar 14 kap. 2§ 1p.
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