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Ändringar i kap. 7 Konstsim
Svenska Simförbundets regelkommitté har beslutat att göra ändringar i Stadgar och
tävlingsbestämmelser kap 7 Konstsim.
Ändringarna träder i kraft omedelbart.

Enligt uppdrag
Mikael Jansson
Förbundschef
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Svensk Simidrott i samarbete med

Undantag och tillägg av regler för konstsim på nationella tävlingar i Sverige
(Vid eventuell officiell FINA/LEN‐tävling i Sverige, samt vid tävling i annat land än Sverige, gäller inte dessa undantag)

Särskilda regler för samtliga nationella mästerskap:








En simmare är tillåten att tävla i en äldre åldersgrupp (definierade i FINA/ASAG 2.2) än avsedd för sin egen
ålder. Undantaget är dock simmare 12 år och yngre där FINA/ASAG 2.2 samt FINA/ASAG 5 fortsatt gäller.
Lag i Fri Kombination kan bestå av simmare från blandade åldersgrupper från 13 år och uppåt Simmare 12 år
och yngre kan ej tävla i Fri Kombination.
Totala simtiden för lag i Fri Kombination ska vara 4:00 min oavsett vilken åldersgrupp simmarna i laget tillhör.
Detta är ett undantag från FINA/ASAG 6.
Lag i Fri Kombination kan bestå av minimum 4 och maximum 10 simmare.
Detta är ett undantag från FINA/AS 4.4
Avdrag på total poängen ges till lag i Fri kombination där antal simmare understiger 8 simmare.
Detta är ett tillägg till FINA/AS 18.5. Avdrag ges enligt följande:
o 7 simmare = ‐0,5 , 6 simmare = ‐1,0 , 5 simmare = ‐2,0 , 4 simmare = ‐3.0
Obligatoriska moment för Fri Kombination är att minst 2 delar av rutinen ska utföras av färre än 3 simmare och
minst 2 delar av rutinen ska utföras av hela laget samtidigt. Detta är ett undantag från Appendix VII.

Särskilda regler för Ungdoms‐SM (USM) samt Öppna Svenska Mästerskapen för ungdomar



Simmare i åldersgruppen 13 ‐ 15 år får även ställa upp i juniorklassen, men inte i samma gren.
Juniorklassen är öppen för tävlande i åldern 13 – 18 år. Detta är ett undantag från FINA/ASAG 2.2.

Särskilda regler för Junior‐SM (JSM)


Juniorklassen är öppen för tävlande i åldern 13 – 18 år. Detta är ett undantag från FINA/ASAG 2.2.

Särskilda regler för Svenska Mästerskapen (SM)


SM är öppen för tävlande 13 år och äldre

Särskilda regler för Riksmästerskapen (RM)





‐

Juniorklassen är öppen för tävlande i åldern 13 – 18 år. Detta är ett undantag från FINA/ASAG 2.2.
Seniorklassen är öppen för tävlande i åldern 13 år eller äldre.
En simmare som uppnår 12 år under kalenderåret för RM kan tävla i figurer för C‐ och/eller B‐simmare
Isbjörnen (tävling för bästa tekniska klubb) beräknas på de 3 högsta poängen i respektive tävlingsdel för figurer
+ poängen från den (en) högst placerade simmaren i respektive musiktävlingsgren från respektive klubb.

Samtliga ovan åldersangivelser avser simmarens ålder den 31 december under aktuellt kalenderår

