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Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser och kap. 3 Mästerskaps- och
rekordbestämmelser
Svenska Simförbundets styrelse har beslutat att göra ändringar i kap. 2 Allmänna
bestämmelser enligt bilaga.
Svenska Simförbundets styrelse har beslutat att göra ändringar i kap. 3
Mästerskaps- och rekordbestämmelser enligt bilaga.
Ändringarna i reglerna 229, 234, 273 och 303 träder i kraft den 5 oktober 2017.
Ändringar i regel 310 träder i kraft den 1 januari 2018.

Enligt uppdrag
Mikael Jansson
Förbundschef

Bilaga:
Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser
Ändringar i kap. 3 Mästerskaps- och rekordbestämmelser
Kursiv text i bilagorna är kommentarer som inte ingår i regeltexten.
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info@svensksimidrott.se

Org nr 80 20 02-9719
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Svensk Simidrott i samarbete med

Ändringen innebär att protestavgiftens storlek fastställs av SSF-styrelsen vid behov av ändring i
stället för årligen. Därmed kan även aktuellt belopp skrivas in i regeln.

229

Protest

Protest i samband med tävling inlämnas till tävlingsledare/domare. Avses något som
inträffat under tävlingen ska skriftlig protest inlämnas inom 30 minuter efter resp.
grens/matchs slut i försökstävlingen, semifinal eller final. Rör protesten förhållande, känt
före tävlingen, ska anmälan göras före startsignal/motsvarande. Sådan protest ska skriftligen
bekräftas omedelbart efter tävlingen.
Nuvarande lydelse
Protest ska åtföljas av protestavgift, vilken
årligen fastställs av SSF styrelse och som
återbetalas om protesten godkänns.

Ny lydelse
Protest ska åtföljas av protestavgift, vilken
fastställs av SSF:s styrelse, och som
återbetalas om protesten godkänns.
Protestavgift är 600 kr.

Protest får avges mot funktionärs/domares beslut; dock får protest inte avges mot
funktionärs/domares domslut.
Iakttas inte ovanstående bestämmelser föranleder protesten ingen åtgärd.
Protest avgörs i regel av tävlingsledaren/domaren. Om denna inte anser sig kunna fatta
beslut, ska protesten hänskjutas till SDF. Om SDF inte anser sig kunna avgöra ärendet ska
protesten av SDF med eget yttrande vidaresändas till Regelkommittén (RK).
Tävlingsledarens/domarens beslut kan inom 14 dagar överklagas hos SDF och SDF:s beslut
inom 14 dagar hos RK.
Protest avseende förhållande vid av SSF anordnad tävling ska alltid hänskjutas, respektive
överklagas direkt till RK.
RK:s beslut kan inom 14 dagar överklagas hos SSF-styrelsen.

Ändringen innebär att vad som kan vara otillåten reklam ges en mera vidsträckt innebörd. Som
tidigare är det tävlingsledare/domare som avgör hithörande frågor.
Vidare fortsatt rensning för att skilja på svenska regeltexter och FINA:s resp. LEN:s.

234

Reklam

Nuvarande lydelse
Reklam för tobak eller alkohol är inte
tillåten.

Ny lydelse
Reklam för tobak, alkohol eller annat som
kan anses strida mot idrottens värdegrund
är inte tillåtet.

Reklam direkt på kroppen är inte tillåten.

Reklam direkt på kroppen är inte tillåtet.

Ingen reklam får placeras så att den kan
tolkas som oanständig eller opassande.

Ingen reklam får placeras så att den kan
tolkas som oanständig eller opassande.

Vid deltagande i av LEN eller FINA
arrangerade tävlingar gäller LEN resp
FINA reklamregler.

I huvudsak ändringar av språklig karaktär samt uppdatering av kraven på förbundsfunktionärer.
Även fortsatt rensning av uppgifter som ligger utanför SSF:s sfär.

273

Simning

I simning anordnar SDF alt simförening utbildning av
Nuvarande lydelse
Tävlingsfunktionär - steg 1 kurs
Distriktsfunktionär - steg 2 kurs

Ny lydelse
tävlingsfunktionär - steg 1 kurs
distriktsfunktionär - steg 2 kurs

SSF Regelkommitté anordnar utbildning av
Förbundsfunktionär.

SSF Regelkommitté anordnar utbildning av
förbundsfunktionär.

SDF godkänner tävlings- och distriktsfunktionärer efter ansökan samt utfärdar
funktionärskort.
Tävlingsfunktionär
Nuvarande lydelse
För att bli godkänd tävlingsfunktionär ska
man efter genomgången steg 1 kurs ha
varit funktionär vid minst två
tävlingstillfällen inom 6 månader efter
kursen och väl fyllt sin uppgift.

Ny lydelse
Godkänd tävlingsfunktionär ska, efter
genomgången steg 1 kurs, ha varit
funktionär vid minst två tävlingstillfällen
inom 6 månader efter kursen och väl fyllt
sin uppgift.

Distriktsfunktionär
Nuvarande lydelse
För att bli godkänd distriktsfunktionär ska
man uppfylla följande krav:





Ny lydelse
Godkänd distriktsfunktionär ska ha
uppfyllt följande krav:

tjänstgjort som godkänd tävlingsfunktionär vid minst tre tävlingstillfällen
under de senaste 12 månaderna.
genomgått steg 2 kurs.
efter genomgången steg 2 kurs innehaft ledande funktion (tävlingsledare,
tävlingssekreterare, tidtagarledare m.fl.) vid minst två tävlingstillfällen inom 6
månader efter kursen och väl fyllt sin uppgift.

Förbundsfunktionär
Nuvarande lydelse
För godkännande som förbundsfunktionär
krävs bl.a.:
 mycket god erfarenhet som
distriktsfunktionär i ledande
funktioner
 deltagit samt väl fyllt sin uppgift
vid av RK anordnad praktik med
efterföljande utvärdering
 deltagit i av RK årligen anordnade
regelsymposium

Ny lydelse
För förbundsfunktionär krävs bl.a.:
 mycket god erfarenhet som
distriktsfunktionär i ledande
funktioner.
 deltagande i samt väl fyllt sin
uppgift vid av RK anordnad praktik
med efterföljande utvärdering.
 deltagande i av RK anordnade
förbundsfunktionärsmöten
samt
nationella regelmöten.

Nuvarande lydelse
 genomgått
(KLÄRK)

SSF:s

kurslärarkurs

Ny lydelse
 genomgången SSF:s kurslärarkurs
(KLÄRK).

SSF godkänner – på förslag av Regelkommittén – förbundsfunktionärer samt utfärdar
legitimationskort. SSF/RK ska ha en förteckning över samtliga förbundsfunktionärer.
Godkännandet förnyas efter omprövning vartannat år.
Tjänstgöring
Nuvarande lydelse
Godkända funktionärer i simning är
behöriga att tjänstgöra vid alla nationella
tävlingar och mästerskapstävlingar
(speciella krav gäller för de tävlingar
FINA och LEN arrangerar).

Ny lydelse
Godkända funktionärer i simning är
behöriga att tjänstgöra vid alla nationella
tävlingar.

Tävlingsledare ska vid alla simtävlingar vara minst distriktsfunktionär.

Ändringen innebär att det vid svenska mästerskap samt övriga tävlingar som arrangeras av SSF (t.ex.
GP och Swim Open Stockholm) ställs krav på rätta färger samt största tillåtna diameter på banlinor
enligt regel 414.5. Vidare kan masters-SM i kort bana inte längre, utan dispens av SSF, arrangeras i
anläggning med 6 banor med 2 meters bredd.
För ytterligare information om SSF:s krav på mästerskapsarrangemang m.m. finns dokumentet
”Svensk Simidrotts mästerskapsarrangeman i simning 2017-2020”, samt särskilt dokument avseende
masters-SM.

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.
Automatisk tidtagnings-, målbedömningsoch 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.

Ny lydelse
Svenska mästerskap i simning och
masterssimning samt övriga av SSF
arrangerade tävlingar ska arrangeras i en
anläggning med minst 8 banor av 2,5 m
bredd. Se även regel 414.
Automatisk tidtagnings-, målbedömningsoch överväxlingsutrustning ska användas.
För banlinor är färger samt största tillåtna
diameter enligt regel 414.5 ett krav.
Anläggningen ska ha tillräcklig
läktarkapacitet för tävlingen i fråga och
vara så utformad att den medger
simfunktionärerna 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. För
Sum-Sim regionfinal kan dispens medges
oavsett anläggningens ålder.

SSF:s styrelse kan i fråga om anläggningar
som färdigställts före utgången av år 2007
medge dispens från vad ovan nämns
beträffande antal banor och banbredd. För
Sum-Sim regionfinal och masterssimning
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 bestämmelserna i
kapitel 5. Anordnas svenska mästerskap i
simhopp tillsammans med svenska
mästerskap i simning ska tävlingen
genomföras i separat hoppbassäng.

Nuvarande lydelse
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.

Ny lydelse
Svenska mästerskap i vattenpolo ska
spelas i en anläggning, som uppfyller
bestämmelserna i kapitel 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 kapitel 7.

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

Svenska mästerskap i öppet vatten ska äga
rum enligt bestämmelserna i kapitel 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
öppet vatten ska äga rum enligt
bestämmelserna i kap. 8. Tävlingen kan
arrangeras som separat lopp eller inbakad
i ett befintligt långlopp.

Svenska mästerskap i masterssimning
öppet vatten ska äga rum enligt
bestämmelserna i kapitel 8. Tävlingen kan
arrangeras som separat lopp eller inbakad
i ett befintligt långlopp.

Ändringen innebär att för masterssimning tas kravet på antal startande och föreningar bort vad avser
möjligheten att få poäng. Reducering av poäng vid få startande kvarstår.
Parasimning, som ny del i SSF:s regi på nationella mästerskap, får samma beräkningssätt som
masterssimning. Dock utges inga poäng i lagsimning.
Vare sig masterssimning eller parasimning räknas som egen simidrott enligt SSF:s stadga.
Av tydlighetsskäl har andra stycket lagts ihop med första för att klargöra att allt som där beskrivs
angående poängberäkning för olika typer av lag inte gäller för vare sig masters- eller parasimning.
Denna regeländring träder i kraft 2018-01-01.

310

Poängberäkning

Nuvarande lydelse
För att utse ”Årets bästa förening” sker
poängberäkning, varvid 14, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1 erhålls för de 12 bästa
placeringarna i varje gren i USM/Sum-Sim.
Erhållna poäng i JSM tävlingar fördubblas
(28, 22, 20, .....2) och erhållna poäng i SMtävlingar tredubblas (42, 33, 30, .... 3).
För placeringar i lagsimning och
parhoppning, par- och lagsimning i
konstsim samt beachvattenpolo erhålls
dubbel poäng och i vattenpolo fyrdubbel
poäng i förhållande härtill.
För placeringar i masterssimning erhålls 7,
5, 4, 3, 2 samt 1 poäng till de sex bästa
placeringarna i varje gren och åldersklass
under förutsättning att minst tre deltagare,
som representerar minst två föreningar,
startar i grenen. Vid färre än sex startande
fördelas poängen så att sista simidrottaren
får 1 poäng och segrande simidrottare får
1 poäng mer än 2:an. För placeringar i
lagsimning fördubblas poängen.
Lagpoäng erhålls endast under
förutsättning att minst två lag, som
representerar minst två föreningar, startar
i grenen.

Ny lydelse
För att utse ”Årets bästa förening” sker
poängberäkning, varvid 14, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1 erhålls för de 12 bästa
placeringarna i varje gren i USM/Sum-Sim.
Erhållna poäng i JSM tävlingar fördubblas
(28, 22, 20, .....2) och erhållna poäng i SMtävlingar tredubblas (42, 33, 30, .... 3). För
placering i lagsimning och parhoppning,
par- och lagsimning i konstsim samt
beachvattenpolo erhålls dubbel poäng och
i vattenpolo fyrdubbel poäng i förhållande
härtill.
För placeringar i masterssimning erhålls 7,
5, 4, 3, 2 samt 1 poäng till de sex bästa
placeringarna i varje gren och åldersklass.
För placeringar i lagsimning fördubblas
poängen. Vid färre än sex startande
fördelas poängen så att sista placering får
1 poäng och segrande placering får 1
poäng mer än 2:an.

För placeringar i parasimning erhålls 7, 5,
4, 3, 2 samt 1 poäng till de sex bästa
placeringarna i varje gren. Vid färre än sex
startande fördelas poängen så att sista
placering får 1 poäng och segrande
placering får 1 poäng mer än 2:an

Simidrottare eller lag i finaltävling erhåller poäng enligt sina placeringar. Övriga placeringar
poängberäknas på grundval av uppnådda placeringar eller beträffande simning tider i
försök eller i förekommande fall semifinal. Simmas final som A- och B-final kan B-finalist
inte placeras före A-finalist som fullföljer sin tävling.
Simidrottare eller lag, som avstår finalplats, inte fullföljer finaltävling eller diskvalificeras,
t.ex. efter medicinsk kontroll, erhåller inte poäng. Samtliga efterföljande simidrottare eller
lag flyttas därvid upp en placering.
Vid delad placering får samtliga (lag eller individuellt) tillgodoräkna sig den högre poängen,
inga delade poäng används.
Erhåller två eller flera klubbar samma poäng avgör antalet 1:a placeringar, därefter antalet
2:a placeringar osv.
Om två eller flera föreningar når samma poängtal även med tillämpning av regeln i
föregående stycke delas utmärkelsen.

