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SSF-styrelsen har beslutat om ändring av tävlingsbestämmelsernas §§ 201, 304 och 305. Paragrafernas
nya lydelser framgår av bilagan.
Ändringarna träder i kraft tre veckor efter publicering.
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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 startlistan 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.
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. En simidrottare som
inte är svensk medborgare ska därutöver visa att han eller hon är folkbokförd i Sverige sedan minst tre
månader räknat från mästerskapets första dag.
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
305.6 För lagtävling i simning gäller att lagsammansättning och inbördes startordning skriftligen ska
inlämnas på i inbjudan angivet sätt på SSF anmälningslista.
En av två metoder kan förekomma:
a) Senast 1 timme före resp. tävlingspass.
b) Till tävlings första tävlingspass senast kl 20.00 dagen före passets början och för nästa
tävlingspass i samma tävling senast 30 minuter efter avslutat pass.
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 vad inbjudan föreskriver, accepteras endast om en straffavgift,
som angetts i inbjudan, samtidigt betalas.

