Kungörelse 2012/1
2012-03-15

Styrelsen för Svenska simförbundet beslöt vid sitt möte 2012-03-05 om förändringar i
tävlingsbestämmelsernas §§ 206, 221, 228 och 310. De nya lydelserna av paragraferna har
bifogats denna kungörelse.
Styrelsen beslöt också att spelåret i vattenpolo innefattar tiden fr.o.m. första matchdatum i
seriespelet till första matchdatum i nästa års seriespel. Spelåret är uppdelat i två spelterminer,
höstterminen tiden från spelårets början t.o.m. juluppehållet och vårterminen tiden efter
juluppehållet t.o.m. spelårets slut.
Ändringarna träder i kraft 2012-04-05.

Enligt uppdrag

Bengt Jönsson
Förbundsdirektör

+

§ 206 Föreningsbyte
Nuvarande lydelse
Ny lydelse
För vattenpolospelare kan i stället för
För vattenpolospelare kan i stället för
kalenderår gälla annan av SSF fastställd
kalenderår gälla annan av SSF fastställd
12-månadersperiod, om seriespel omfattar
tidsperiod (spelår), om seriespel omfattar
annan tidrymd än kalenderår.
annan tidrymd än kalenderår.

§ 221 Sanktion
Nuvarande lydelse
Ny lydelse
På dagar då SM, JSM och USM/Sum-Sim i
SSF-styrelsen kan fatta beslut om perioder
simidrott äger rum får SDF och föreningar
under året när tävlingar antingen inte får
inte anordna tävling av samma art. Samma
sanktioneras alls eller där SDF:s
förbud gäller även för DM och JDM.
sanktionsrätt kan begränsas att inte omfatta
vissa typer av tävlingar.

§ 228 Tävlingsutrustning
Nuvarande lydelse
Ny lydelse
För att slå nationella rekord och svenska
För att slå nationella rekord och svenska
mästerskapsrekord krävs godkänd dräkt
mästerskapsrekord krävs godkänd dräkt
enligt FINAs lista.
enligt FINAs lista. Detta stycke gäller ej
masters.

§310 Poängberäkning
Nuvarande lydelse
Ny lydelse
För placeringar i SM i masters simning
För placeringar i masterssimning erhålls 7,
erhålls 7, 5 samt 3 poäng till de tre bästa
5, 4, 3, 2 samt 1 poäng till de sex bästa
placeringarna i varje gren och åldersklass
placeringarna i varje gren och åldersklass
under förutsättning att minst tre deltagare,
under förutsättning att minst tre deltagare,
som representerarminst två föreningar,
som representerar minst två föreningar,
startar i grenen.
startar i grenen.
Följande stycke utgår ur paragrafen
Simidrottare, som under löpande kalenderår, gått över från en förening till annan, får
representera den nya föreningen vid samtliga av SSF sanktionerade återstående mästerskap.
Nytt stycke införs (på samma plats som det utgångna stycket)
Vid delad placering får samtliga (lag eller individuellt) tillgodoräkna sig den högre poängen.
Inga delade poäng används.

