Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
svensksimidrott.se

Kungörelse 2020/1
2020-01-16

Ändringar i kap. 3 Mästerskap och rekordbestämmelser
Svenska Simförbundets styrelse har beslutat att göra ändringar i Stadgar och
tävlingsbestämmelser kap 3 Mästerskap och rekordbestämmelser enligt bilaga.
Ändringarna träder i kraft omedelbart.
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Mikael Jansson
Förbundschef
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Ändringar i kap. 3 Mästerskap och rekordbestämmelser
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Svensk Simidrott i samarbete med

Bilaga
Mastersutskottet konstaterar att bakgrunden vid tillkomsten i februari 2016 av ”tvåårsregeln”, dvs
att resultat som kvalificering till svenska mästerskap måste ha uppnåtts på sanktionerad tävling under
en tvåårsperiod, baserades på att det upplevdes att många deltagare vid tävlingsdags noterades för
mycket sämre tider än sina anmälningstider. Orsaken till detta var att Tempus valde den bästa tiden
som var noterad i resultatbasen vid anmälan, och detta ledde till att tävlingarna drog ut på tiden och
att heaten blev ojämna.
Mastersutskottet konstaterar vidare att ”tvåårsregeln” generellt inte mottagits väl och att deltagarna
upplever att regeln gjort det svårt och krångligt att kunna delta.
Den ändring som nu förslås innebär att masterssimmare ska anmäla sig på en aktuell tid.
Huvudsaken är att anmälningstiden avspeglar den tid som förmodas uppnås under tävlingen. Alla
masterssimmare måste uppge en anmälningstid.
Närmare anvisningar om förfarandet vid anmälan till svenska mastersmästerskap ska framgå av
inbjudan.
Samråd har skett med representant för masterssimningen.

304 Startberättigad
Rätt att delta i svenska mästerskap i simidrott har varje simidrottare, som är medlem i
förening ansluten till SSF och startberättigad enligt representationsbestämmelserna i 2 kap.
En simidrottare, dock ej vattenpolospelare, som inte är svensk medborgare ska därutöver
kunna visa att han eller hon är folkbokförd i Sverige sedan minst tre månader räknat från
mästerskapets första dag.
För vattenpolospelare gäller i stället att högst fyra (för beachvattenpolo högst två) spelare
som varken är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige får, om startberättigade
enligt första stycket ovan, representera ett lag i spel om svenskt mästerskap. Sådan spelare
får dock delta i slutspel (dvs semifinal- och finalmatcher) endast om spelaren dels deltagit i
minst 25 % av lagets seriespelsmatcher fram till slutspel och dels fått representationsrätt för
föreningen senast tre månader före första finalmatchen i mästerskapet.
För rätt att starta i individuell gren i ett mästerskap i simning ska simmaren förekomma med
en i SSF:s simdatabas registrerad tid, som är lika med eller bättre än den av SSF-styrelsen
fastställda kvalificeringstiden för respektive gren i det aktuella mästerskapet. Den således
registrerade tiden ska ha uppnåtts under kvalificeringsperioden som pågår fr.o.m. 1 januari
året före mästerskapet t.o.m. dagen före sista anmälningsdagen för respektive mästerskap.
Nuvarande lydelse
För mästerskap i masterssimning pågår
kvalificeringsperioden fr.o.m. den 1
januari två år före mästerskapet t.o.m.
dagen före sista anmälningsdagen för
respektive mästerskap.

Ny lydelse
För rätt att starta i individuell gren i ett
mästerskap i masterssimning, se inbjudan
till respektive mästerskap.

Juniorsimmare som vid kombinerad SM/JSM-tävling i försök eller semifinal uppnår tid som i
sig kvalificerar till deltagande i semifinal eller final i SM är kvalificerad till sådan semifinal
eller final även om simmaren under kvalificeringsperioden för mästerskapet inte uppnått
den för grenen stipulerade kvalificeringstiden för SM.

