Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
svensksimidrott.se

Kungörelse 2016/4
2016-08-26

Ändringar av tävlingsbestämmelse i simning
Regelkommittén har beslutat om ändring i regel 410 enligt bilaga.
Ändringarna träder i kraft tre veckor efter publicering.
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Svensk Simidrott i samarbete med

I samband med Svenska Simförbundets projektgrupps diskussioner om ny Säsongs- och
Tävlingsplanering 2017-2020 uppkom diskussioner om möjligheten att låta lopp fr.o.m. 400 m frisim
och uppåt genomföras med två tävlande per bana för att ge fler deltagare möjlighet att simma längre
distanser. Främst fanns då tanken på U-GP som enligt STP:s regler tillåter alla anmälda att simma,
oavsett anmälningstider. Hela projektgruppen inklusive SSF:s sportchef tyckte detta var en god idé
och gav RK i uppdrag att besluta om en sådan förändring i kapitel 4. En motsvarande regel finns
redan i kapitel 9 gällande masters.
RK har i samråd med representanten för simidrotten simning tagit beslut om nedanstående ändring i
kapitel 4.
RK vill poängtera vikten av att ”tävla på lika villkor”, innebärande t.ex. att alla tävlande startar på
samma sätt, att riktig skyltvisning och varningsvissling i förekommande fall säkerställs för två
tävlande per bana och att separat tidtagning krävs för varje tävlande. Beslut om två tävlande per bana
tas av arrangören (naturligen även i samråd med tävlingsledare) och bör meddelas senast i PM till
tävlingen.
Nuvarande lydelse
410.3 En simmare måste simma och
slutföra loppet på samma bana som
starten skedde.

Ny lydelse
410.3 En simmare måste simma och
slutföra loppet på samma bana som
starten skedde.
(Nationellt tillägg) Grenarna 400 m, 800 m
och 1500 m frisim får simmas med två
tävlande på samma bana enligt
arrangörens bestämmande. Separat
tidtagning krävs för varje simmare.

