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Ändringar i kap. 9 Masters
Svenska Simförbundets regelkommitté har beslutat att göra ändringar i kap 9
Masters.
Ändringarna träder i kraft den 17 oktober 2017.

Enligt uppdrag
Mikael Jansson
Förbundschef
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Svensk Simidrott i samarbete med

SSF Kungörelse 2017/5 bilaga
Ändringar till följd av FINA:s kongesser i Budapest juli 2017. RK har fattat beslut om en ändring,
motsvarande FINA:s för världsrekord, att svenska rekord inte längre kan noteras med enbart manuell
tidtagning. Därutöver har några förtydliganden gjorts, främst i 925 Rekord.
Ändringarna har gjorts i samråd med representant för masters.

Nuvarande lydelse

Ny lydelse

901 Registrering

901 Registrering

SSF för register – ett för varje simidrott –
över alla masterssimidrottare i landet.
Licensavgiften fastställs årligen av SSF och
simmaren får en licens.

SSF för register – ett för varje simidrott –
över alla masterssimidrottare i landet.
Licensavgiften fastställs årligen av SSF och
simidrottaren får en licens.

Vid anmälan till tävlingar ska
licensnumret anges.

Vid anmälan till tävlingar ska
licensnumret anges.

En simidrottare som registrerar sig såsom
masters i en simidrott och innehar licens,
behåller sin oinskränkta rätt att tävla också
i SSF:s övriga program. (Se regel 201).

En simidrottare som registrerar sig såsom
masters i en simidrott och innehar licens,
behåller sin oinskränkta rätt att tävla också
i SSF:s övriga program, se regel 201.

903 Deltagare

903 Deltagare

Anmälningar ska endast accepteras från
personer som representerar klubbar som
är anslutna till SSF och, vid öppna
tävlingar, även från klubbar anslutna till
utländska simförbund med medlemskap i
FINA. Ingen simmare tillåts representera
mer än en klubb i respektive simidrott. (Se
regel 207).

Anmälningar accepteras endast från
personer som representerar klubbar som
är anslutna till SSF och, vid öppna
tävlingar, även från klubbar anslutna till
utländska simförbund med medlemskap i
FINA. Ingen simidrottare tillåts
representera mer än en klubb i respektive
simidrott, se regel 207.

923.3 Alla masterstävlingar ska äga rum
med uppnådda tider som resultatbas.

923.3 Alla masterstävlingar avgörs genom
direktfinaler.

923.5 Simmarnas ordningsföljd i mixad
lagsimning är valfri.

Utgår

Regler 923.6 - 923.10 omnumreras till 923.5 – 923.9.
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Nuvarande lydelse

Ny lydelse

924 Lagsimning

924 Lagsimning

Varje lag ska bestå av fyra simmare som är
registrerade i samma förening. Ingen
simmare får simma mer än en sträcka i
varje lagsimning. Ingen simmare får
representera mer än en förening.

924.1 Varje lag ska bestå av fyra simmare
som är registrerade i samma förening.
Ingen simmare får simma mer än en
sträcka i varje lagsimning. Ingen simmare
får representera mer än en förening.

Ny

924.2 Simmarnas ordningsföljd i mixad
lagsimning är valfri.

925 Mastersrekord

925 Mastersrekord

Svenska mastersrekord noteras i
masterstävlingar på sätt som anges i regel
331 med undantag av att damer och herrar
kan simma i samma heat.

925.1 Svenska mastersrekord noteras i
masterstävlingar på sätt som anges i regel
331 med undantag av att damer och herrar
kan simma i samma heat.

Svenska mastersrekord rapporteras av
arrangörsklubben till SSF på speciell
blankett inom 21 dagar. Rekord kan
noteras i grenar enligt regel 922.1 och
922.2. SSF för rekordlistor på både 25 m
bana och 50 m bana för damer och herrar i
varje åldersgrupp.

Svenska mastersrekord rapporteras av
arrangörsklubben till SSF på anvisat sätt.
Rekord kan noteras i grenar enligt regel
922.1 och 922.2. SSF för rekordlistor på
både 25 m bana och 50 m bana för damer
och herrar i varje åldersgrupp.

925.1 För grenar enligt regel 922 för
samtliga mastersåldersgrupper ska världs
och europarekordlistor uppta tider i 1/100
sekund. Manuell tidtagning godkänns vid
tidtagning med tre klockor.

För grenar enligt regel 922 för samtliga
åldersgrupper ska rekordlistor uppta tider
i 1/100 sekund.

925.2 Mastersvärlds- och
masterseuroparekord rapporteras av
arrangörsklubben till SSF på speciella
blanketter inom 14 dagar. FINA och LEN
för rekordlistor både 25 och 50 m bana för
damer och herrar i varje åldersgrupp.
Mastersvärlds- och masterseuroparekord
omfattar inte premasters.

925.2 Mastersvärlds- och
masterseuroparekord rapporteras av
arrangörsklubben till SSF på anvisat sätt
och på respektive rekordblankett. Dessa
rekord omfattar inte premasters.
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Nuvarande lydelse
925.3 Mastersrekord kan i Sverige bara
sättas i masterstävling som
a. är sanktionerad av FINA/LEN/SSF som
masterstävling
b. är arrangerad av SSF alternativt
förening tillhörande SSF
c. tillämpar FINA/LEN/SSF:s stadgar och
tävlingsbestämmelser inklusive speciella
mastersbestämmelser
d. endast har deltagare i föreningar
tillhörande nationellt förbund anslutet till
FINA.

925.4 I lagsimning mixed kan individuellt
rekord sättas på startsträckan.

Ny lydelse
925.3 Mastersrekord kan i Sverige bara
sättas i masterstävling som uppfyller
samtliga villkor nedan:
a. är sanktionerad av FINA/LEN/SSF/SDF
som masterstävling
b. är arrangerad av SSF/SDF alternativt
förening tillhörande SSF
c. tillämpar FINA/LEN/SSF:s stadgar och
tävlingsbestämmelser inklusive speciella
mastersbestämmelser
d. endast har deltagare i föreningar
tillhörande nationellt förbund anslutet till
FINA.

925.4 I mixad lagsimning kan individuellt
rekord sättas på startsträckan.
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