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Till följd av beslut fattade på FINA Technical and General Congresses i Barcelona juli 2013 har
– styrelsen fattat beslut om ändringar i kapitel 3 paragraferna 331 och 332.
– regelkommittén fattat beslut om ändringar i kapitel 4 paragraferna 401, 402, 403, 406, 407,
408, 410 och 414.
Regelkommittén har dessutom fattat beslut om ändringar i kapitel 4 paragraferna 402.12.1,
403.1.1.7, 403.2.5, 407.3, 410.13, 411.2, 411.3.1, 412.2, 412.4, 412.5, 414.5, 414.7, 414.10 samt
414.14.
OBS att följande paragrafer har nummerändrats: 401.2.1 (från 401.2.2), 401.2.2 (från 401.2.3)
och 401.2.3 (från 401.2.4).
Samtliga ändringar träder i kraft den 15/10 2013.

Enligt uppdrag

Bengt Jönsson
Förbundsdirektör

+

Regelkommittén

Ändring av regel:
Kapitel 3
Till följd av de ändringar som bestämdes på FINA Technical and General Congresses i Barcelona juli
2013 har styrelsen fattat beslut om att i kapitel 3 andra de tva paragrafer som paverkas.
Kapitel 3 § 331 Allmanna bestammelser
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Alla rekord måste sättas i strömfritt, salt eller sött
vatten se dock FINA SW 12.9. Intyg härom utfärdas i
rekordanmälan.
…
Resultat vid tävling med tidshandikapp eller där
damer och herrar deltagit i samma lopp kan inte
godkännas. För masterssimning gäller regel 923.
…
I lagsimningar kan individuellt rekord sättas endast
på startsträckan. Simmaren, tränaren eller ledaren
kan begära speciell tidtagning för sitt lopp.
…

Alla rekord måste sättas i strömfritt, salt eller sött
vatten se dock FINA SW 12.10. Intyg härom utfärdas
i rekordanmälan.
…
Resultat vid tävling med tidshandikapp eller där
damer och herrar deltagit i samma lopp kan inte
godkännas, se även regel 410.10. För
masterssimning gäller regel 923 och 926.
…
I lagsimningar, utom i mixade lagsimningar, kan
individuellt rekord sättas endast på startsträckan.
Simmaren, tränaren eller ledaren kan begära
speciell tidtagning för sitt lopp.
…

Kapitel 3 § 332 Världsrekord, europarekord, nordiskt rekord:
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

…
Världsrekord, europarekord och nordiskt rekord
kan för såväl damer som herrar noteras
på följande distanser:

…
Världsrekord, europarekord och nordiskt rekord
kan för såväl damer som herrar noteras
på följande distanser:

Frisim 50, 100, 200, 400, 800 och 1500 m
Ryggsim 50, 100 och 200 m
Bröstsim 50, 100 och 200 m
Fjärilsim 50, 100 och 200 m
Individuell medley 1001, 200 och 400 m
Lagsim frisim 4x502, 4x100 och 4x200 m
Lagsim medley 4x502 och 4x100 m

Frisim 50, 100, 200, 400, 800 och 1500 m
Ryggsim 50, 100 och 200 m
Bröstsim 50, 100 och 200 m
Fjärilsim 50, 100 och 200 m
Individuell medley 1001, 200 och 400 m
Lagsim frisim 4x502, 4x100 och 4x200 m
Lagsim frisim mixed 4x502 och 4x100 m
Lagsim medley 4x502 och 4x100 m
Lagsim medley mixed 4x502 och 4x100 m

1

Rekord noteras inte på 50-metersbana.
Världsrekord och europarekord noteras inte på 50metersbana
…
2
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1

Rekord noteras inte på 50-metersbana.
Världsrekord och europarekord noteras inte på 50metersbana
…
2
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Regelkommittén

Ändring av regel:
401 Tävlingsarrangemang
Regeln ändras till följd av ändringar beslutade av FINA:s Technical and General Congresses i
Barcelona juli 2013.
OBS att foljande paragrafer har nummerandrats: 401.2.1 (fran 401.2.2), 401.2.2 (fran 401.2.3) och
401.2.3 (fran 401.2.4).
401.2.1
Ny lydelse

Nuvarande lydelse
Vid masterskapstavlingar och internationella tavlingar
ska minst foljande funktionarer tjanstgora:

Vid masterskapstavlingar och internationella tavlingar
ska minst foljande funktionarer tjanstgora:

Tavlingsledare
Bitr tavlingsledare
Bandomare
Starter
Speaker
Vandningskontrollantledare
Vandningskontrollant
Tavlingssekreterare
Tidavlasare
Tavlingsassistent
Tidtagarledare
Tidtagare
Funktionar for stopplina
Tavlingslakare

Tavlingsledare
Bitr tavlingsledare
Bandomare
Starter
Speaker
Vandningskontrollantledare
Vandningskontrollant
Tavlingssekreterare
Tidavlasare
Tavlingsassistent
Tidtagarledare
Tidtagare
Tavlingslakare

1
1
2
1
1
2
1/bana och kortsida
1
1
1
1
1/bana
1
1

1
1
2
1
1
2
1/bana och kortsida
1
1
1
1
1/bana
1

Vid andra simtavlingar bor minst foljande funktionarer
tjanstgora:

Vid andra simtavlingar bor minst foljande funktionarer
tjanstgora:

Tavlingsledare
Bitr. tavlingsledare
Bandomare
Starter
Speaker
Vandningskontrollant
Tavlingssekreterare
Tidavlasare
Tidtagarledare
Tidtagare
Maldomarledare
Maldomare
(minst)

Tavlingsledare
Bitr. tavlingsledare
Bandomare
Starter
Speaker
Vandningskontrollant
Tavlingssekreterare
Tidavlasare
Tidtagarledare
Tidtagare
Maldomarledare (om erforderligt)
Maldomare (om erforderligt)
(minst)

1
1
2
1
1
1/bana och kortsida
1
1
1
1/bana
1
1/varannan bana

1
1
2
1
1
1/bana och kortsida
1
1
1
1/bana
1
1/varannan bana

401.2.3
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

Måldomarledare och måldomare krävs när automatisk
utrustning och/eller tre digitala klockor per bana inte
används.

Måldomarledare och måldomare kan användas när
automatisk utrustning och/eller tre digitala klockor per
bana inte används.

2013-10-15
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Regelkommittén

Ändring av regel:
402 Funktionärer
Regeln ändras till följd av ändringar beslutade av FINA:s Technical and General Congresses i
Barcelona juli 2013.
402.8.1
Nuvarande lydelse
Tidtagarledaren ansvarar for tidtagningen och tilldelar
tidtagarna deras platser och de banor de ska svara for.
Tidtagarledaren ska bestamma antalet tidtagare for varje
bana, tillse att extra tidtagare finns for notering av
rekordtid/er och att ersattningsklockor, som satts igang
vid starten, ar tillgangliga.

Ny lydelse

Tidtagarledaren ansvarar for tidtagningen och tilldelar
tidtagarna deras platser och de banor de ska svara for.
Tidtagarledaren ska bestamma antalet tidtagare for varje
bana, tillse att extra tidtagare finns for notering av
rekordtid/er och att ersattningsklockor, som satts igang
vid starten, ar tillgangliga. Nar digitala klockor anvands
bestams bade tid och placering av registrerad tid.

402.10
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

Måldomarledare.

Måldomarledare (om erforderligt).

402.11
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

Måldomare.

Måldomare (om erforderligt).

2013-10-15
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Regelkommittén

Ändring av regel:
403 Seedning av heat, semifinaler och finaler
Regeln ändras till följd av ändringar beslutade av FINA:s Technical and General Congresses i
Barcelona juli 2013.
403.1.1
Nuvarande lydelse
De basta resultaten uppnadda under de 12 manaderna
fore anmalningstidens utgang ska lamnas in (pa satt som
anges i tavlingsinbjudan) och listas i tidsordning av
tavlingsarrangoren. Simmare utan anmald tid placeras
sist i listan. Placering av simmare med identiska tider
eller av mer an en simmare utan tid ska avgoras genom
lottning. Simmare placeras i banor enligt forfarandet i
403.1.2 nedan. Simmare placeras i forsoksheat enligt
anmalda tider pa foljande satt:

Ny lydelse

De basta resultaten uppnadda under angiven
kvalificeringsperiod ska lamnas in (pa satt som anges i
tavlingsinbjudan) och listas i tidsordning av
tavlingsarrangoren. Simmare utan anmald tid placeras
sist i listan. Placering av simmare med identiska tider
eller av mer an en simmare utan tid ska avgoras genom
lottning. Simmare placeras i banor enligt forfarandet i
403.1.2 nedan. Simmare placeras i forsoksheat enligt
anmalda tider pa foljande satt:

403.1.1.3
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

om tre heat förekommer, ska den snabbaste simmaren
placeras i tredje heatet, den näst snabbaste i andra heatet,
den därnäst snabbaste i första heatet. Den fjärde i
tidsordning ska placeras i tredje heatet, den femte i andra
heatet, den sjätte i första heatet och den sjunde i tredje
heatet osv..

om tre heat förekommer, utom vid 400 m, 800 m och
1500 m, ska den snabbaste simmaren placeras i tredje
heatet, den näst snabbaste i andra heatet, den därnäst
snabbaste i första heatet. Den fjärde i tidsordning ska
placeras i tredje heatet, den femte i andra heatet, den
sjätte i första heatet och den sjunde i tredje heatet osv.

403.1.1.4
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

om fyra eller fler heat ska simmas, ska de tre sista heaten i
grenen seedas i enlighet med punkt 403.1.1.3 ovan. Heaten
före de tre sista heaten ska bestå av de näst snabbaste
simmarna, heat före de sista fyra heaten ska innehålla de
därnäst snabbaste simmarna osv. Banor ska fördelas i
ordningen bästa till sämsta tid inom varje heat i enlighet
med vad som anges i punkt 403.1.2 nedan.

om fyra eller fler heat förekommer, utom vid 400 m, 800
m, och 1500 m, ska de tre sista heaten i grenen seedas i
enlighet med punkt 403.1.1.3 ovan. Heaten före de tre sista
heaten ska bestå av de näst snabbaste simmarna, heat
före de sista fyra heaten ska innehålla de därnäst
snabbaste simmarna osv. Banor ska fördelas i ordningen
bästa till sämsta tid inom varje heat i enlighet med vad
som anges i punkt 403.1.2 nedan.

403.1.1.5
Nuvarande lydelse

Ny lydelse
Vid 400 m, 800 m och 1500 m ska de tva sista heaten
seedas i enlighet med punkt 403.1.1.2.

Följande paragrafer har omnumrerats 401.1.1.6 (från 401.1.1.5), 401.1.1.7 (från 401.1.1.6) och 401.1.1.8 (från
401.1.1.7).
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403.2.3
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

I händelse av att simmare från samma eller olika heat får
samma tid registrerad för sista plats till resp final eller
semifinal, ska omsimning ske för att avgöra vilken eller
vilka simmare som ska gå vidare till endera finalen eller
semifinalen. Sådan omsimning ska äga rum tidigast en
timme efter det att alla berörda simmare avslutat sina
försökstävlingar. Vid semifinaltävlingar som avgörs i
samma pass som respektive finaltävling, ska vid lika tid
mellan två simmare, deras respektive i försökstävlingen
uppnådda tider avgöra vem av dem som går till final. Vid
eventuell lika tid i försökstävlingarna ska avgöras genom
lottdragning vem av dem som går till final.

I händelse av att simmare från samma eller olika heat får
samma tid registrerad för sista plats till resp final eller
semifinal, ska omsimning ske för att avgöra vilken eller
vilka simmare som ska gå vidare till endera finalen eller
semifinalen. Sådan omsimning ska äga rum efter det att
alla berörda simmare avslutat sina försökstävlingar och
vid en tidpunkt enligt överenskommelse mellan
tävlingsledning och berörda. Vid semifinaltävlingar som
avgörs i samma pass som respektive finaltävling, ska vid
lika tid mellan två simmare, deras respektive i
försökstävlingen uppnådda tider avgöra vem av dem som
går till final. Vid eventuell lika tid i försökstävlingarna ska
avgöras genom lottdragning vem av dem som går till final.

2013-06-16
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Regelkommittén

Ändring av regel:
406 Ryggsim
Regeln ändras till följd av ändringar beslutade av FINA:s Technical and General Congresses i
Barcelona juli 2013.
406.3
Nuvarande lydelse
Nagon del av simmaren maste bryta vattenytan under
hela loppet. Det ar tillatet for simmaren att vara helt
under vattenytan under vandning, vid malgang och 15
meter efter start och vandning. Vid den punkten maste
huvudet ha brutit vattenytan.

Ny lydelse

Nagon del av simmaren maste bryta vattenytan under
hela loppet. Det ar tillatet for simmaren att vara helt
under vattenytan under vandning och 15 meter efter start
och vandning. Vid den punkten maste huvudet ha brutit
vattenytan.

406.4
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

Under vändning måste någon del av simmarens kropp
beröra väggen. Under vändning får axlarna vändas över
vertikalplanet till bröstläge, varefter ett kontinuerligt
enarmsdrag eller ett kontinuerligt tvåarmsdrag får
användas för att påbörja vändningen. Simmaren måste ha
återvänt till ryggläge, när simmaren lämnar väggen.

Under vändning måste någon del av simmarens kropp
beröra väggen. Under vändning får axlarna vändas över
vertikalplanet till bröstläge, varefter ett omedelbart
kontinuerligt enarmsdrag eller ett omedelbart
kontinuerligt tvåarmsdrag får användas för att påbörja
vändningen. Simmaren måste ha återvänt till ryggläge,
när simmaren lämnar väggen.

2013-10-15
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Ändring av regel:
407 Bröstsim
Regeln ändras till följd av ändringar beslutade av FINA:s Technical and General Congresses i
Barcelona juli 2013.
407.2
Nuvarande lydelse
Fran forsta armtagets borjan efter start och efter varje
vandning ska kroppen hallas i brostlage. Det ar inte
tillatet att rulla over i rygglage vid nagot tillfalle. Fran
start och under hela loppet ska varje simtag besta av ett
armtag och ett bentag i den ordningen. Alla armrorelser
ska vara liksidiga och i samma horisontella plan utan
avvikande rorelser.

Ny lydelse

Fran forsta armtagets borjan efter start och efter varje
vandning ska kroppen hallas i brostlage. Det ar inte
tillatet att rulla over i rygglage vid nagot tillfalle utom vid
vandning, dar simmaren efter att ha vidrort vaggen far
vanda pa valfritt satt, men kroppen maste ha brostlage
nar simmaren lamnar vaggen. Fran start och under hela
loppet ska varje simtag besta av ett armtag och ett bentag
i den ordningen. Alla armrorelser ska vara liksidiga och i
samma horisontella plan utan avvikande rorelser.

407.5
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

Fötterna måste vändas utåt i den drivande benrörelsen.
Rörelser i form av saxspark, crawlspark eller nedåtgående
fjärilskick är inte tillåtna, med undantag för vad som sägs
i 407.1. Att bryta vattenytan med fötterna är tillåtet om
det inte följs av en nedåtgående fjärilskick.

Fötterna måste vändas utåt i den drivande benrörelsen.
Alternerande rörelser eller nedåtgående fjärilskickar är
inte tillåtna, med undantag för vad som sägs i 407.1. Att
bryta vattenytan med fötterna är tillåtet om det inte följs
av en nedåtgående fjärilskick.

407.6
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

varje vändning och i målgång ska handisättning göras
med båda händerna samtidigt i, över eller under
vattenytan. Huvudet får vara under vattenytan efter sista
armtaget före handisättning förutsatt att det bryter
vattenytan någon gång under det sista fulla eller delvis
utförda simtaget före handisättningen.

varje vändning och i målgång ska handisättning göras
med båda händerna åtskilda och samtidigt i, över eller
under vattenytan. Vid sista simtaget före vändning och i
målgång är ett armtag som inte följs av ett bentag tillåtet.
Huvudet får vara under vattenytan efter sista armtaget
före handisättning förutsatt att det bryter vattenytan
någon gång under det sista fulla eller delvis utförda
simtaget före handisättningen.

2013-10-15
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Ändring av regel:
408 Fjärilsim
Regeln ändras till följd av ändringar beslutade av FINA:s Technical and General Congresses i
Barcelona juli 2013.
408.1
Nuvarande lydelse
Fran forsta armtagets borjan efter start och efter varje
vandning ska kroppen hallas i brostlage. I
undervattenslage ar fjarilskick pa sidan tillatet. Det ar inte
tillatet att rulla over i rygglage vid nagot tillfalle.

Ny lydelse

Fran forsta armtagets borjan efter start och efter varje
vandning ska kroppen hallas i brostlage. I
undervattenslage ar fjarilskick pa sidan tillatet. Det ar inte
tillatet att rulla over i rygglage vid nagot tillfalle utom vid
vandning, dar simmaren efter att ha vidrort vaggen far
vanda pa valfritt satt, men kroppen maste ha brostlage
nar simmaren lamnar vaggen.

408.2
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

Båda armarna ska föras framåt liksidigt och samtidigt
över vattnet och föras bakåt samtidigt.

Båda armarna ska föras framåt liksidigt och samtidigt
över vattnet och föras bakåt samtidigt under vattnet
under hela loppet.

408.4
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

Vid varje vändning och vid målgång ska handisättningen
göras med båda händerna samtidigt i, över eller under
vattenytan.

Vid varje vändning och vid målgång ska handisättningen
göras med båda händerna åtskilda och samtidigt i, över
eller under vattenytan.

2013-10-15
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Ändring av regel:
410 Loppet
Regeln ändras till följd av ändringar beslutade av FINA:s Technical and General Congresses i
Barcelona juli 2013.
410.8
Nuvarande lydelse
Simmaren far inte anvanda nagot hjalpmedel eller
simdrakt, som kan oka hastigheten, flytformagan eller
uthalligheten under en tavling (t ex handskar med
simhud, simfotter, fenor, etc). Simglasogon far anvandas.
Ingen form av tejp pa kroppen ar tillaten om den inte ar
medicinsk motiverad och godkand av tavlingslakare eller
motsvarande.

Ny lydelse

Simmaren far inte anvanda nagot hjalpmedel eller
simdrakt, som kan oka hastigheten, flytformagan eller
uthalligheten under en tavling (t ex handskar med
simhud, simfotter, fenor, gummiband eller vidhaftande
amnen, etc). Simglasogon far anvandas. Ingen form av tejp
pa kroppen ar tillaten om den inte ar medicinsk
motiverad och godkand av tavlingslakare eller
motsvarande.

410.10
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

Varje lagkappslag ska bestå av fyra simmare.

Varje lagkappslag ska bestå av fyra simmare. Mixad
lagsimning är tillåten. I en sådan lagsimning ska ett lag
bestå av två herrar och två damer. Sträcktider uppnådda i
en mixad lagsimning kan inte användas som rekord- eller
anmälningstider.

2013-10-15
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Ändring av regel:
414 Tävlingsbassängen
Regeln ändras till följd av ändringar beslutade av FINA:s Technical and General Congresses i
Barcelona juli 2013.
414.5
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

Varje bana ska ha en bredd av minst 2,50 m och ska pa
bada sidor till hela sin langd begransas av banlinor med
floten tatt intill varandra. Det far inte vara mer an en
banlina mellan varje bana. Linorna ska ha en diameter av
0,05 – 0,15 m. De ska vara infallt fastade i vaggen i hojd
med vattenytan.

Varje bana ska ha en bredd av minst 2,50 m med ett
utrymme av minst 0,20 m utanfor de yttersta banorna.
Varje bana ska pa bada sidor till hela sin langd begransas
av banlinor med floten tatt intill varandra. Det far inte
vara mer an en banlina mellan varje bana. Linorna ska ha
en diameter av 0,10 – 0,15 m. De ska vara infallt fastade i
vaggen i hojd med vattenytan.

Linorna bor ha foljande farger:

Linorna bor ha foljande farger:

• Tva grona linor for banorna 1 och 8
• Fyra bla linor for banorna 2, 3, 6 och 7
• Tre gula linor for banorna 4 och 5.

• Tva grona linor for banorna 1 och 8
• Fyra bla linor for banorna 2, 3, 6 och 7
• Tre gula linor for banorna 4 och 5.

Varje lina ska fran vardera vaggen och 5,0 m ut i
bassangen ha rod farg. Vid 15,0 m fran vardera
kortvaggen och i 50 m bassanger dessutom vid 25,0 m ska
pa varje lina finnas en tydlig markering som i farg avviker
fran linans farg i ovrigt.

Varje lina ska fran vardera vaggen och 5,0 m ut i
bassangen ha rod farg. Vid 15,0 m fran vardera
kortvaggen och i 50 m bassanger dessutom vid 25,0 m ska
pa varje lina finnas en tydlig markering som i farg avviker
fran linans farg i ovrigt.

414.7
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

Startpallarnas höjd över vattenytan får vara lägst 0,50 m
och högst 0,75 m. Pallarnas yta ska vara minst 0,50 x 0,50
m och belagd med halkfritt material samt med en lutning
av högst 10 grader. Startpallarna ska vara konstruerade så
att simmaren vid start från pallen kan greppa om
startpallens framkant och på sidorna.

Startpallar ska vara fasta och inte ha någon fjädrande
effekt. Startpallarnas höjd över vattenytan får vara lägst
0,50 m och högst 0,75 m. Pallarnas yta ska vara minst 0,50
x 0,50 m och belagd med halkfritt material samt ha en
lutning av högst 10 grader. Startpallen kan ha en justerbar
bakre avstampsplatta. En justerbar startplattform för
ryggsim kan även användas. Startpallarna ska vara
konstruerade så att simmaren vid start från pallen kan
greppa om startpallens framkant och på sidorna. Handtag
som används vid start från startpall kan monteras på
startpallens sidor.
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Ändring av regel:
402 Funktionärer
Regeln ändras då den inte längre stämmer med praxis och de nya tekniker som påverkar hanteringen
som t.ex. att resultaten idag rapporteras via datafil.
402.12.1
Nuvarande lydelse
Tavlingssekreteraren ska efter varje lopp
kontrollera tider och placeringar i varje lopp.
Tavlingssekreteraren ska tillsammans med
tavlingsledaren skriva under och godkanna
resultatlistan.

2013-10-15

Ny lydelse
Tavlingssekreteraren ska efter varje lopp
kontrollera tider och placeringar i varje lopp.
Tavlingssekreteraren ska tillsammans med
tavlingsledaren godkanna resultatlistan.
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Ändring av regel:
403 Seedning av heat, semifinaler och finaler
Regeln ändras så att ett nationellt tillägg utökar vad som sägs om simning i 10-banors-bassäng.
403.1.1.7
Nuvarande lydelse
Vid tillgang till en 10-banors bassang och det
skulle registreras samma tid for 8:e plats till
final i grenarna 800 m och 1500 m frisim
anvands bana 9 i finalen varvid lottning sker
for banorna 8 och 9. Skulle det registreras tre
lika tider for 8:e plats till final anvands bana 9
och 0 i finalen varvid lottning sker for banorna
8, 9 och 0.

Ny lydelse
Vid tillgang till en 10-banors bassang och det
skulle registreras samma tid for 8:e plats till
final i grenarna 800 m och 1500 m frisim
anvands bana 9 i finalen varvid lottning sker
for banorna 8 och 9. Skulle det registreras tre
lika tider for 8:e plats till final anvands bana 9
och 0 i finalen varvid lottning sker for banorna
8, 9 och 0.
(Nationellt tillagg) Samma galler for 200 m och
400 m oavsett simsatt.

2013-10-15

Sida 12

Regelkommittén

Ändring av regel:
403.2 Semifinaler och Finaler
Regeln ändras så att den anpassas till nationella förhållanden.
403.2.5
Nuvarande lydelse
Simmare som ska delta i forsok, semifinal eller
final ska anmala sig i forsta ”callroom” senast
20 minuter fore resp. grens start. Efter kontroll
fortsatter simmare till sista ”callroom”.

2013-10-15

Ny lydelse
Simmare som ska delta i forsok, semifinal eller
final ska anmala sig i ”callroom” enligt
arrangorens bestammande. I ovrigt se FINA SW
3.2.5.

Sida 13

Regelkommittén

Ändring av regel:
407 Bröstsim
Regeln förtydligas.
407.3
Nuvarande lydelse
Handerna ska foras framat tillsammans fran
brostet i, under eller over vattnet. Armbagarna
ska vara under vattenytan utom under sista
simtaget fore vandning och malgang. Handerna
ska foras tillbaka i eller under vattenytan.
Handerna far inte foras bakom hoftlinjen utom
under det forsta simtaget efter start och
vandning.

2013-10-15

Ny lydelse
Handerna ska foras framat tillsammans fran
brostet i, under eller over vattenytan.
Armbagarna ska vara under vattenytan utom
under sista simtaget fore vandning och
malgang. Handerna ska foras tillbaka i eller
under vattenytan. Handerna far inte foras
bakom hoftlinjen utom under det forsta
simtaget efter start och vandning.

Sida 14

Regelkommittén

Ändring av regel:
410 Loppet
Regeln ändras då nuvarande lydelse gäller FINA tävlingar som VM, OS etc.
410.13
Nuvarande lydelse
Medlemmarna i ett lagkappslag och
startordningen dem emellan maste utses fore
loppet. En lagkappssimmare far endast tavla en
gang i ett lopp. Sammansattningen av ett
lagkappslag far andras mellan forsok och
finaler, forutsatt att detta sker fran listan over
anmalda simmare till tavlingen ifraga. Om ett
lag inte simmar enligt anmald startordning
medfor detta diskvalifikation. Ersattare far
endast anvandas i handelse av akut medicinska
skal.

2013-10-15

Ny lydelse
Medlemmarna i ett lagkappslag och
startordningen dem emellan maste utses fore
loppet. En lagkappssimmare far endast tavla en
gang i ett lopp. Sammansattningen av ett
lagkappslag far andras mellan forsok och
finaler. Om ett lag inte simmar enligt anmald
startordning medfor detta diskvalifikation.
Ersattare far endast anvandas i handelse av
akut medicinska skal.

Sida 15

Regelkommittén

Ändring av regel:
411 Tidtagning
Regeln ändras för att bättre passa nuvarande språkbruk.
411.2
Nuvarande lydelse
Nar automatisk utrustning anvands ska
resultatet anges i hundradelar av en sekund.
Nar utrustningen anger resultatet i tusendelar
av en sekund ska den tredje siffran inte noteras
och inte heller anvandas for att bestamma tid
och placering. Om flera simmare har erhallit
samma tid i hundradelar av en sekund, ska de
erhalla samma placering. Tider pa elektrisk
resultattavla ska endast anges med
hundradelar av en sekund.

2013-10-15

Ny lydelse
Nar automatisk utrustning anvands ska
resultatet anges i hundradelar av en sekund.
Nar utrustningen anger resultatet i tusendelar
av en sekund ska den tredje siffran inte noteras
och inte heller anvandas for att bestamma tid
och placering. Om flera simmare har fatt
samma tid i hundradelar av en sekund, ska de
fa samma placering. Tider pa elektrisk
resultattavla ska endast anges med
hundradelar av en sekund.

Sida 16

Regelkommittén

Ändring av regel:
411 Tidtagning
Regeln ändras så att en felaktig hänvisning tas bort.
411.3.1
Nuvarande lydelse
om tva av de tre klockorna visar samma tid ar
detta den officiella tiden (401.3).

2013-10-15

Ny lydelse
om tva av de tre klockorna visar samma tid ar
detta den officiella tiden.

Sida 17

Regelkommittén

Ändring av regel:
412 Manuell tidtagning (Nationellt tillägg)
Regeln ändras så den stämmer överens med regelverket för automatisk tidtagning.
412.2
Nuvarande lydelse
Nar tidtagning sker med tre klockor och alla
visar olika tider utgor den mellersta tiden den
officiella tiden.

2013-10-15

Ny lydelse
Nar tidtagning sker med tre klockor och alla
visar olika tider utgor den mellersta tiden den
officiella tiden. Om tva av de tre klockorna visar
samma tid ar detta den officiella tiden.

Sida 18

Regelkommittén

Ändring av regel:
412 Manuell tidtagning
Regeln ändras så att hänvisningen stämmer.
412.4
Nuvarande lydelse
Nar tidtagning sker med endast en klocka ar
detta den officiella tiden, men denna tid kan
inte godkannas som rekord (regel 331, 332 och
334).

2013-10-15

Ny lydelse
Nar tidtagning sker med endast en klocka ar
detta den officiella tiden, men denna tid kan
inte godkannas som rekord (regel 331).

Sida 19

Regelkommittén

Ändring av regel:
412 Manuell tidtagning
Regeln ändras så att hänvisningen stämmer.
412.5
Nuvarande lydelse
Om de av tidtagarna registrerade tiderna inte
overensstammer med den ordningsfoljd, som
faststallts av maldomarna, ska simmarna fa
samma tid samt maldomarnas utslag galla.
Denna tid ska vara medeltalet av samtliga tider
som registrerats pa de berorda simmarna. Tid
som bestams pa detta satt, ska markeras
’’Tavlingsledarens beslut” eller ”TLB’’ och kan
inte godkannas som rekord (regel 331, 332).

2013-10-15

Ny lydelse
Om de av tidtagarna registrerade tiderna inte
overensstammer med den ordningsfoljd, som
faststallts av maldomarna, ska simmarna fa
samma tid samt maldomarnas utslag galla.
Denna tid ska vara medeltalet av samtliga tider
som registrerats pa de berorda simmarna. Tid
som bestams pa detta satt, ska markeras
’’Tavlingsledarens beslut” eller ”TLB’’ och kan
inte godkannas som rekord (regel 331).

Sida 20

Regelkommittén

Ändring av regel:
414 Tävlingsbassängen
Regeln ändras så ordet banlina får en konsekvent användning.
414.5
Nuvarande lydelse
Varje bana ska ha en bredd av minst 2,50 m
med ett utrymme av minst 0,20 m utanfor de
yttersta banorna. Varje bana ska pa bada sidor
till hela sin langd begransas av banlinor med
floten tatt intill varandra. Det far inte vara mer
an en banlina mellan varje bana. Linorna ska ha
en diameter av 0,10 – 0,15 m. De ska vara
infallt fastade i vaggen i hojd med vattenytan.

Ny lydelse
Varje bana ska ha en bredd av minst 2,50 m
med ett utrymme av minst 0,20 m utanfor de
yttersta banorna. Varje bana ska pa bada sidor
till hela sin langd begransas av banlinor med
floten tatt intill varandra. Det far inte vara mer
an en banlina mellan varje bana. Banlinorna
ska ha en diameter av 0,10 – 0,15 m. De ska
vara infallt fastade i vaggen i hojd med
vattenytan.

Linorna bor ha foljande farger:

Banlinorna bor ha foljande farger:

• Tva grona linor for banorna 1 och 8
• Fyra bla linor for banorna 2, 3, 6 och 7
• Tre gula linor for banorna 4 och 5.

• Tva grona banlinor for banorna 1 och 8
• Fyra bla banlinor for banorna 2, 3, 6 och 7
• Tre gula banlinor for banorna 4 och 5.

Varje lina ska fran vardera vaggen och 5,0 m ut
i bassangen ha rod farg. Vid 15,0 m fran
vardera kortvaggen och i 50 m bassanger
dessutom vid 25,0 m ska pa varje lina finnas en
tydlig markering som i farg avviker fran linans
farg i ovrigt.

Varje banlina ska fran vardera vaggen och 5,0
m ut i bassangen ha rod farg. Vid 15,0 m fran
vardera kortvaggen och i 50 m bassanger
dessutom vid 25,0 m ska pa varje banlina
finnas en tydlig markering som i farg avviker
fran banlinans farg i ovrigt.

2013-10-15

Sida 21

Regelkommittén

Ändring av regel:
414 Tävlingsbassängen
Regeln justeras så att den stämmer överens med FINAS beslut från 2009 samt kompletteras med ett
nationellt tillägg rörande startplattformen för ryggsim
414.7
Nuvarande lydelse
Startpallar ska vara fasta och inte ha nagon
fjadrande effekt. Startpallarnas hojd over
vattenytan far vara lagst 0,50 m och hogst 0,75
m. Pallarnas yta ska vara minst 0,50 x 0,50 m
och belagd med halkfritt material samt ha en
lutning av hogst 10 grader. Startpallen kan ha
en justerbar bakre avstampsplatta. En
justerbar startplattform for ryggsim kan aven
anvandas. Startpallarna ska vara konstruerade
sa att simmaren vid start fran pallen kan
greppa om startpallens framkant och pa
sidorna. Handtag som anvands vid start fran
startpall kan monteras pa startpallens sidor.

Ny lydelse
Startpallar ska vara fasta och inte ha nagon
fjadrande effekt. Startpallarnas hojd over
vattenytan far vara lagst 0,50 m och hogst 0,75
m. Pallarnas yta ska vara minst 0,50 x 0,50 m
och belagd med halkfritt material samt ha en
lutning av hogst 10 grader. Startpallen kan ha
en justerbar bakre avstampsplatta. En
justerbar startplattform for ryggsim kan aven
anvandas. Startpallarna ska vara konstruerade
sa att simmaren vid start fran pallen kan
greppa om startpallens framkant och pa
sidorna. Handtag som anvands vid start fran
startpall kan monteras pa startpallens sidor.
(Nationellt tillagg) Justerbar startplattform for
ryggsim kan endast anvandas efter beslut fran
SSF.

2013-10-15

Sida 22

Regelkommittén

Ändring av regel:
414 Tävlingsbassängen
Regeln ändras så att den stämmer med det regelverk som beslutades av FINA 2009.
414.10
Nuvarande lydelse
Vid ryggsimstavling ska flagglinor vara spanda
tvars over tavlingsbassangen 5,0 m fran
vardera kortsidan lagst 1,80 m och hogst 2,50
m over vattenytan

2013-10-15

Ny lydelse
Vid ryggsimstavling ska flagglinor vara spanda
tvars over tavlingsbassangen 5,0 m fran
vardera kortsidan 1,80 m over vattenytan.

Sida 23

Regelkommittén

Ändring av regel:
414 Tävlingsbassängen
Regeln förtydligas.
414.14
Nuvarande lydelse
Bestammelser om konstruktion och matt for
simanlaggningar vid VM, utom VM for Masters,
OS och andra FINA-tavlingar enligt FINA FR 13.

2013-10-15

Ny lydelse
Bestammelser om konstruktion och matt for
simanlaggningar vid VM - utom VM for Masters
- OS och andra FINA-tavlingar enligt FINA FR 13.

Sida 24

