Kungörelse 2015/3
2015‐08‐05

Ändringar av tävlingsbestämmelserna kapitel 3
Vid styrelsens möte 2015‐07‐03 beslutades om ändringar i tävlingsbestämmelserna kapitel 3 enl. bilaga.
Ändringarna träder i kraft den 26 augusti.

Enligt uppdrag

Bengt Jönsson
Förbundsdirektör
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301 Omfattning
Nuvarande lydelse
SM och JSM i simning på 25 m‐bana och 50 m‐bana
anordnas årligen i grenar som fastställs av SSF‐
styrelsen senast den 1 januari året före.

Ny lydelse
SM och JSM i simning på 25 m‐bana och 50 m‐bana
anordnas årligen i grenar som fastställs av SSF‐
styrelsen 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 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 vattenpolo och beachvattenpolo 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 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.

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).

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.

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 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.

SM i masterssimhopp anordnas årligen i grenar som
fastställs av SSF styrelsen senast 6 månader före SM‐
tävlingens början.
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303 Tävlingsbassäng
Nuvarande lydelse
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.

Ny lydelse
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.

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.

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.

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. För Sum‐Sim regionfinal kan dispens
medges oavsett anläggningens ålder.

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 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 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 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 öppet vatten ska äga rum enligt
bestämmelserna i kap. 8.

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 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.

Svenska mästerskap i masterssimning öppet vatten
ska äga rum enligt bestämmelserna i kap. 8. 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.

Svensk Simidrott

Tel: 010‐476 53 00

Org nr 80 20 02‐9719

Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Fax: 08‐724 68 61
E‐post: info@svensksimidrott.se

Bankgiro 168‐8431
Plusgiro 5 24 94‐2

www.simidrott.se

304 Startberättigad
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

Rätt att delta i svenska mästerskap i simidrott har
varje simidrottare, som är medlem i förening ansluten
till SSF och startberättigad enligt representations‐
bestämmelserna 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.

Rätt att delta i svenska mästerskap i simidrott har
varje simidrottare, som är medlem i förening ansluten
till SSF och startberättigad enligt representations‐
bestämmelserna i 2 kap. En simidrottare som inte är
svensk medborgare ska därutöver kunna 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.

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.

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.
För mästerskap i masterssimning ska kvalificerings‐
perioden börja löpa den 1 januari två år 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.

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.

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.
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312 Dispens
Nuvarande lydelse

Ny lydelse

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.

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.

SDF:s styrelse kan medge dispens på samma sätt som
sägs i regel 303 avseende antal banor och banbredd
oavsett anläggningens ålder.
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