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Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser
Svenska Simförbundets styrelse har beslutat att göra ändringar i Stadgar och
tävlingsbestämmelser kap 2 Allmänna bestämmelser.
Ändringarna träder i kraft med omedelbar verkan.
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Mikael Jansson
Förbundschef
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Svensk Simidrott i samarbete med

SSF Kungörelse 2019/3 bilaga
Hittills har FINA haft som krav att simidrottare tillhörande förbund tillhörande FINA får tävla endast
mot simidrottare som också tillhör förening eller förbund som tillhör FINA. I en pressrelease 2019-0115 meddelar FINA att man har fattat nytt beslut i denna fråga. Beslutet innebär att simidrottare kan
delta i tävlingar eller uppvisningar anordnade av fristående organisationer utan koppling till FINA.
Resultat från sådana tävlingar kan även gälla inom FINA, exempelvis i form av rekord eller
kvalifikationstider, om den fristående organisationen innan tävlingen har fått godkännande antingen
från FINA eller från berört nationellt förbund.
Därmed finns anledning att skilja på förutsättningarna för de tävlingar och uppvisningar som
anordnas, nationellt och internationellt, inom ramen för FINA och de som inte gör det.
I och med borttagandet av regel 203 är således simidrottares deltagande i tävling eller uppvisning som
anordnas av fristående organisationer utan koppling till FINA oreglerat.
RK föreslår att beslutet om regeländringar enligt nedan gäller med omedelbar verkan.

Nuvarande lydelse

Ny lydelse

202 Representation

202 Representation

Endast medlem i förening tillhörande SSF
eller annat simförbund, anslutet till FINA,
får delta i tävling m.m. anordnad av SSF,
SDF eller förening medlem i SSF.

Endast medlem i förening tillhörande SSF
eller annat simförbund, anslutet till FINA,
får delta i tävling m.m. anordnad av SSF,
SDF eller förening som är medlem i SSF.

Simidrottare, som inte tidigare varit
medlem i förening ansluten till SSF, får
omedelbart representera sådan förening
utan att göra anmälan om representation
enligt regel 206.

Simidrottare, som inte tidigare varit
medlem i förening ansluten till SSF, får
omedelbart representera sådan förening
utan att göra anmälan om representation
enligt regel 206.

För deltagande i mästerskapstävlingar
gäller dessutom vad som föreskrivs i regel
304 och 314.

För deltagande i mästerskapstävlingar
gäller dessutom vad som föreskrivs i regel
304 och 314.
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203

Tävlingsförbud

Simidrottare får inte delta i tävling
anordnad av annan arrangör än sådan,
som direkt eller indirekt är ansluten till
FINA och får inte heller tävla mot
simidrottare som inte är medlem i
organisation ansluten till FINA.

Tävlingsförbud

Utgår
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Internationell tävling

För att få representera Sverige i
internationell tävling ska simidrottaren
inneha svenskt medborgarskap.
För deltagande i internationell tävling ska
simidrottaren vara medlem i förening
ansluten till SSF eller annan organisation
ansluten till FINA.
Vid internationell tävling är simidrottaren
underställd de regler som gäller för den
organisation (nationellt eller
internationellt förbund) under vars
jurisdiktion tävlingen äger rum.

Internationell tävling

För att få representera Sverige i
internationell tävling anordnad av
organisation ansluten till FINA ska
simidrottaren inneha svenskt
medborgarskap.
Vid internationell tävling anordnad av
organisation ansluten till FINA är
simidrottaren underställd de regler som
gäller för den organisation (nationellt eller
internationellt förbund) under vars
jurisdiktion tävlingen äger rum.
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