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Ändringar av tävlingsbestämmelserna kapitel 8
Regelkommittén har beslutat om ändringar i tävlingsbestämmelserna kapitel 8 enl. bilaga.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.
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Nuvarande lydelse
801 Definitioner
Dessa regler tillämpas vid tävlingsarrangemang i
öppet vatten som är sanktionerade av SSF.
Med simning i öppet vatten menas tävling som
arrangeras i älvar, åar, sjöar eller hav. Med
maratonsimning i öppet vatten menas tävling av 10
km längd.

Ny lydelse
801 Definitioner
Med simning i öppet vatten menas tävling som
arrangeras i älvar, åar, sjöar eller hav. Med
maratonsimning i öppet vatten menas tävling av 10
km längd.
Dessa regler tillämpas vid av SSF sanktionerade
tävlingsarrangemang i öppet vatten.
För tävlingsklasser gäller även i tillämpliga delar SSF:s
Stadgar och Tävlingsbestämmelser kapitel 1-3.
Kvalificeringsgrundande resultat från s.k.
seedningslopp förutsätter deltagande i tävlingsklass.
Av inbjudan ska framgå om arrangemanget även
innehåller motionsklasser. För motionsklasser är
kapitel 8 vägledande, dock med stark betoning på
säkerhet.
Se även ”Anvisningar för SSF:s sanktionerade
tävlingar i simning i öppet vatten”.

802 Funktionärer/funktioner
Vid tävlingar i öppet vatten bör minst följande
funktionärer tjänstgöra/funktioner finnas:
Tävlingsledare, biträdande tävlingsledare
Bandomare, erforderligt antal
Tidtagarledare samt erforderligt antal tidtagare
Måldomarledare samt erforderligt antal måldomare
Säkerhetschef
Tävlingsläkare
Banchef
Tävlingsassistent
Vändningskontrollanter om erforderligt
Starter
Speaker
Tävlingssekreterare
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FINA:s regler för Open Water Swimming (OWS 1-7) är
vägledande för arrangörer av tävlingar i öppet vatten
i Sverige.

Ingen funktionär kan tjänstgöra i två funktioner
samtidigt. Däremot kan en funktionär tjänstgöra i en
ny funktion efter det att den tidigare funktionens
åligganden är fullföljda.

Nuvarande lydelse
805 Tävlingsplatsen
Banan ska gå i vatten, som endast har mindre
strömmar och kan vara salt eller sött. Vid behov ska
lokal hälsovårdsmyndighet utfärda ett intyg om att
tävlingsbanan är lämplig. Intyget ska uppvisa vattnets
renhet och att ingen fysisk fara finns ur annan
synpunkt.

Ny lydelse
805 Tävlingsplatsen
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strömmar och kan vara salt eller sött. Vid behov ska
lokal hälsovårdsmyndighet utfärda ett intyg om att
tävlingsbanan är lämplig. Intyget ska uppvisa vattnets
renhet och att ingen fysisk fara finns ur annan
synpunkt.

Minimidjup längs hela bansträckningen bör vara 1,40
m. Vattentemperaturen bör vara minimum 16°. Detta
ska kontrolleras på tävlingsdagen på minst två ställen
längs bansträckningen. Se vidare rekommendationer i
SSF:s Anvisningar för simning i öppet vatten.
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Alla vändningpunkter eller riktningsförändringar längs
banan ska tydligt utmärkta. Den avslutande
bansträckningen fram till målet ska vara tydligt
utmärkt med markeringar i tydliga färger.
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Målet ska vara tydligt markerat och ha en vertikal yta.
Målet ska vara tydligt markerat och ha en vertikal yta.
807 Målgång
Målområdet ska vara tydligt utmärkt genom rader av
bojar som smalnar av mot målet. Målet bör bestå av
en vertikal yta minst 5 m bred.
Vid internationella tävlingar, se FINA OSW 7.
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808 Simdräkt och våtdräkt
Simdräkten vid tävlingar i öppet vatten får inte täcka
nacke eller axlar och får inte gå nedanför vristerna.
Alla simdräkter ska även i övrigt överensstämma med
de kriterier FINA beskriver (FINA BL 8.4).
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Nationellt tillägg:
Vid nationell tävling ska arrangören i inbjudan ange
om våtdräkt inte är tillåtet. Strumpor och/eller
handskar är inte tillåtet.
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