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Nuvarande lydelse
402.6.3 Vid individuella tävlingar på 800 och 1500 m
ska varje vändningskontrollant vid tävlingsbassängens
start- och vändningssida hålla räkningen på antalet
längder simmaren har fullgjort samt genom att visa
skyltar, vid vändningssidan med udda nummer, hålla
simmaren informerad om antalet resterande längder.
Automatisk utrustning får användas, inklusive skylt
under vattnet.

Ny lydelse
402.6.3 Vid individuella tävlingar på 800 och 1500 m
ska varje vändningskontrollant vid tävlingsbassängens
start- och vändningssida hålla räkningen på antalet
längder simmaren har fullgjort samt, genom att visa
skyltar vid vändningssidan med udda nummer, hålla
simmaren informerad om antalet resterande längder.
Automatisk utrustning får användas, inklusive skylt
under vattenytan.

406.3 Vid startsignal och efter vändning ska simmaren
göra avspark och simma i ryggläge under hela loppet
utom under utförande av vändning, som fastställs i
regel 406.4. Det normala ryggläget kan innehålla en
kroppsrörelse upp till men ej inkluderande 90 grader
från horisontalplanet. Huvudets läge är utan
betydelse.

406.3 Vid startsignal och efter vändning ska simmaren
göra avspark och simma i ryggläge under hela loppet
utom under utförande av vändning, som fastställs i
regel 406.5. Det normala ryggläget kan innehålla en
kroppsrörelse upp till men ej inkluderande 90 grader
från horisontalplanet. Huvudets läge är utan
betydelse.

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

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

414.7 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.

414.7 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.
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.
Handtag för ryggsimstart ska placeras 0,30-0,60 m
över vattenytan, både horisontellt och vertikalt. De
måste vara parallella med bassängväggen och får inte
skjuta ut utanför denna. Startpallarna ska vara
konstruerade så att de tillåter handgrepp på
framsidan och sidorna.

(Nationellt tillägg) Justerbar startplattform för
ryggsim kan endast användas efter beslut från SSF.

414.9 Handtag för ryggsimstart ska placeras 0,30-0,60
m över vattenytan, både horisontellt och vertikalt. De
måste vara parallella med bassängväggen och får inte
skjuta ut utanför denna. Startpallarna ska vara
konstruerade så att de tillåter handgrepp på
framsidan och sidorna.

Utgår

414.10 Vid ryggsimstävling ska flagglinor vara spända
tvärs över tävlingsbassängen 5,0 m från vardera
kortsidan 1,80 m över vattenytan.

414.9 Vid ryggsimsvändningar ska flagglinor vara
spända tvärs över tävlingsbassängen 5,0 m från
vardera kortsidan 1,80 m över vattenytan.

Ny

414.10 En justerbar startplattform för ryggsim kan
användas.
- Tvärslån ska kunna justeras från 4 cm över till 4 cm
under vattenytan
- Tvärslån ska ha en längd av minst 65 cm
- Tvärslån ska vara 8 cm hög, 2 cm bred och ha en
lutning på 10 grader

Nuvarande lydelse
414.17 SSF styrelse får, utom för
mästerskapstävlingar, meddela dispens från vad som
föreskrivs i denna regel punkterna 1-13 samt 15-16
avseende banbredd och antal banor i bassänger av 25
m och 50 m längd.

Ny lydelse
414.17 Sanktionsgivare, enligt regel 221, kan meddela
dispens från vad som föreskrivs i denna regel
punkterna 1-13 samt 15-16 avseende banbredd och
antal banor i bassänger av 25 m och 50 m längd. Se
dock inskränkningar i regel 303.

