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Ändringar i kap. 3 Mästerskap och rekordbestämmelser
Svenska Simförbundets styrelse har beslutat att göra ändringar i Stadgar och
tävlingsbestämmelser kap 3 Mästerskap och rekordbestämmelser regler 301, 303
och 305 enligt bilagor.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Enligt uppdrag
Mikael Jansson
Förbundschef

Bilaga:
Ändringar i kap. 3 Mästerskap och rekordbestämmelser

Kursiv text i bilagan är kommentarer som inte ingår i regeltexten.

Tel: 010-476 53 00
Fax: 08-724 68 61
info@svensksimidrott.se

Org nr 80 20 02-9719
Bankgiro 168-8431
Plusgiro 5 24 94-2

Svensk Simidrott i samarbete med

Bilaga

2020/16

Eftersom parasimning numera ingår i SSF:s verksamhet behöver nedan regler kompletteras.
Vidare har anmälningsreglerna till mästerskap ensats och moderniserats.
Samråd har skett med simidrottsansvariga.
Regeln träder i kraft 2021-01-01.
301

Omfattning

Nuvarande lydelse

Ny lydelse

SM och JSM i simning på 25 m-bana och
50 m-bana anordnas årligen i grenar som
fastställs av SSF-styrelsen senast den 1
januari året före.

SM och JSM i simning på 25 m-bana och
50 m-bana anordnas årligen i grenar som
fastställs av SSF-styrelsen senast 1 januari.

SM och JSM i simhopp anordnas årligen i
de grenar som anges i kap 5 och på det sätt
som fastställs av SSF:s styrelse senast den
1 januari.

SM och JSM i simhopp anordnas årligen i
grenar, som fastställs av SSF-styrelsen
senast 1 januari.

SM och JSM i vattenpolo och
beachvattenpolo spelas varje år på sätt,
som fastställs av SSF-styrelsen. Beslut
härom ska fattas senast 6 månader före
SM-spelets början.

SM och JSM i vattenpolo och SM i
beachvattenpolo spelas varje år på sätt som
fastställs av SSF-styrelsen senast 6
månader före SM-spelets början.

SM och JSM i konstsim anordnas årligen i
de grenar, som fastställs av SSF:s styrelse
senast den 1 januari.

SM och JSM i konstsim anordnas årligen i
grenar som fastställs av SSF-styrelsen
senast 1 januari.

SM och JSM i öppet vatten anordnas
årligen i de grenar, som fastställs av SSF:s
styrelse senast den 1 januari.

SM och JSM i öppet vatten anordnas
årligen i grenar som fastställs av SSFstyrelsen senast 1 januari.

Samtliga SM-grenar ska vara godkända av
Riksidrottsstyrelsen (RS).

Samtliga SM-grenar ska vara godkända av
Riksidrottsstyrelsen (RS).

USM/Sum-Sim i simidrott anordnas
årligen i de åldersklasser och de grenar,
som fastställs av SSF-styrelsen senast den
1 januari året före.

USM/Sum-Sim i simidrott anordnas
årligen i åldersklasser och grenar som
fastställs av SSF-styrelsen senast 1 januari.

SM i masterssimning på 25 m-bana, 50 mbana och öppet vatten anordnas årligen i
grenar som fastställs av SSF-styrelsen
senast 6 månader före SM-tävlingens
början.

SM i masterssimning på 25 m-bana, 50 mbana och öppet vatten anordnas årligen i
grenar som fastställs av SSF-styrelsen
senast 6 månader före SM-tävlingens
början.

SM i masterssimhopp anordnas årligen i
grenar som fastställs av SSF styrelsen
senast 6 månader före SM-tävlingens
början.

SM i masterssimhopp anordnas årligen i
grenar som fastställs av SSF-styrelsen
senast 6 månader före SM-tävlingens
början.

SM i parasimning på 25 m-bana och 50 mbana anordnas årligen i grenar som
fastställs av SSF-styrelsen senast 1 januari.
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Tävlingsbassäng

Nuvarande lydelse

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.

Svenska mästerskap i simning,
parasimning 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 414.6 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.

Automatisk tidtagnings-, målbedömningsoch överväxlingsutrustning ska användas.
För banlinor är färger samt största tillåtna
diameter enligt regel 414.6 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 ovan nämns
beträffande antal banor och banbredd. För
Sum-Sim regionfinal och masterssimning
kan dispens medges oavsett anläggningens
ålder.

SSF-styrelsen 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, parasimning och
masterssimning kan dispens medges
oavsett anläggningens ålder.

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.

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.

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 vattenpolo ska
arrangeras i en anläggning enligt
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 kapitel 7.

Svenska mästerskap i konstsim ska
arrangeras i en anläggning enligt
bestämmelserna i kapitel 7.

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

Svenska mästerskap i öppet vatten ska
arrangeras enligt bestämmelserna i kapitel
8.

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.

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

Nuvarande lydelse

Ny lydelse

305.1 Anmälan till svenska mästerskap i
simning ska göras av förening som
simmare representerar och vara SSF
tillhanda senast kl 12.00 fjortonde dagen
före första tävlingsdagen. Efteranmälan
får, mot en avgift per start som anges i
inbjudan, göras intill kl 12.00 sjunde dagen
före första tävlingsdagen. Anmälan efter
den tidpunkten får inte registreras.

305.1 Anmälan till svenska mästerskap i
simning och parasimning ska göras av den
förening som simmaren representerar och
vara SSF tillhanda senast 14 dagar före
första tävlingsdagen. Efteranmälan får, mot
avgift som anges i inbjudan, göras senast 7
dagar före första tävlingsdagen.

För att anmälan ska få registreras krävs att
simmarens licensnummer anges i anmälan.
Anmälan ska göras med sådant
anmälningsprogram som av SSF anges i
inbjudan. Anmälan ska vara åtföljd av
uppgift om uppnådd bästa kvalificeringstid
under gällande kvalificeringsperiod.

Anmälan ska göras med anvisat
anmälningsprogram och innehålla
simmarens licensnummer. Anmälan ska
vidare innehålla uppgift om uppnådd bästa
kvalificeringstid under gällande
kvalificeringsperiod. Anmälningsavgift
betalas enligt inbjudan.

Vid anmälan av lag kan individuellt
noterade tider adderas och räknas som
kvalificeringstid. Vid föreningsbyte får
adderade individuellt noterade tider för
anmälan av lag användas endast av den
förening som simmaren representerar på
tävlingsdagen.

Vid anmälan av lag kan individuellt
noterade tider adderas och räknas som
kvalificeringstid. Vid föreningsbyte får
adderade individuellt noterade tider för
anmälan av lag användas endast av den
förening som simmaren representerar på
tävlingsdagen.

Vid anmälan av lag till JSM och Sum-Sim
är enbart lagtider eller individuella tider
som uppnåtts av simmare som
åldersmässigt får delta vid det aktuella
mästerskapet kvalificerande.

Vid anmälan av lag till JSM och Sum-Sim
är enbart lagtider eller individuella tider
som uppnåtts av simmare som
åldersmässigt får delta vid det aktuella
mästerskapet kvalificerande.

Av SSF-styrelsen fastställd
anmälningsavgift ska på i inbjudan angivet
sätt betalas.
305.2 Anmälan till svenska mästerskap i
simhopp, konstsim, öppet vatten och
masterssimning åtföljd av föreskriven
anmälningsavgift, ska under i inbjudan
angiven adress vara SSF tillhanda minst 14
dagar före första mästerskapsdagen.
Efteranmälan får ske och ska på samma
sätt vara SSF tillhanda senast kl 12.00
andra dagen före första mästerskapsdagen,
åtföljd av i inbjudan angiven
efteranmälningsavgift.
Anmälningarna sänds in av den förening
simidrottaren representerar.

305.2 Anmälan till svenska mästerskap i
simhopp, konstsim, öppet vatten och
masterssimning ska göras av den förening
som simidrottaren representerar och vara
SSF tillhanda senast 14 dagar före första
tävlingsdagen. Efteranmälan får, mot
avgift som anges i inbjudan, göras senast 2
dagar före första tävlingsdagen.
Anmälan ska göras med anvisat
anmälningsprogram och innehålla
simidrottarens licensnummer.
Anmälningsavgift betalas enligt inbjudan.
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Nuvarande lydelse

Ny lydelse

305.3 Anmälan till svenska mästerskap i
vattenpolo ska ske i den ordning som anges
i inbjudan.

305.3 Anmälan till svenska mästerskap i
vattenpolo och beachvattenpolo ska ske i
den ordning som anges i inbjudan.

305.4 I övrigt ska beträffande anmälan till
svenska mästerskap alltid de bestämmelser
gälla, som av SSF angetts i inbjudan.

305.4 I övrigt ska beträffande anmälan till
svenska mästerskap alltid de bestämmelser
gälla som anges i inbjudan.

305.5 Avanmälan av simidrottare, som inte
kan starta i en tävlings första tävlingspass
ska ske senast kl. 20.00 dagen före passets
början. Avanmälan för nästa dags
tävlingspass i samma tävling ska ske senast
30 minuter efter dagens sista tävlingspass.
Avanmälan till de grenar som simmas som
direktfinaler ska se på sätt som angetts i
inbjudan. Anmälningsavgift ska alltid
betalas och återbetalas inte vid avanmälan.

305.5 Avanmälan av simidrottare, som inte
kan starta i tävlingens första tävlingspass
ska ske senast kl. 20.00 dagen före passets
början. Avanmälan för nästa dags
tävlingspass i samma tävling ska ske senast
30 minuter efter dagens sista tävlingspass.
Avanmälan till de grenar som simmas som
direktfinaler ska se på sätt som anges i
inbjudan. Anmälningsavgift återbetalas
inte vid avanmälan.

SSF:s styrelse äger rätt att ålägga förening
som avanmäler senare än vad som ovan
nämnts, en straffavgift som angetts i
inbjudan.

SSF-styrelsen får ålägga förening som
avanmäler senare än vad som ovan nämnts,
en straffavgift som anges i inbjudan.

305.6 För lagsimning gäller att
lagsammansättning och inbördes
startordning ska inlämnas på sätt som
angetts i inbjudan.

305.6 För lagsimning och paralagsimning
gäller att lagsammansättning och inbördes
startordning ska inlämnas på sätt som
anges i inbjudan.

En av två metoder kan förekomma:

En av två metoder kan förekomma:

a) Senast 1 timme före resp.
tävlingspass
b) Till tävlings första tävlingspass
senast kl. 20.00 dagen före passets
början och för nästa tävlingspass i
samma tävling senast 30 minuter
efter avslutat pass.

a) Senast 1 timme före respektive
tävlingspass
b) Till tävlings första tävlingspass
senast kl. 20.00 dagen före passets
början och för nästa tävlingspass i
samma tävling senast 30 minuter
efter avslutat pass.

Namnuppgifter och angiven startordning
får därefter inte ändras. Utbyte av simmare
är tillåtet mellan försök och final. Startar
förening med flera lag i samma gren får
utbyte inte ske så att simmare, som i försök
deltagit i ett av föreningens lag, överflyttas
till annat lag i finalen. I Sum-Sim får
sådant utbyte ske mellan region- och
riksfinalen, dock att simmare som deltagit i
lag som diskvalificerats inte får ingå i lag i
riksfinalen i den grenen. Simmare får inte
heller delta i flera åldersklasser i samma
typ av lagsimning i regionsfinal respektive
riksfinal.

Namnuppgifter och angiven startordning
får därefter inte ändras. Utbyte av simmare
är tillåtet mellan försök och final. Startar
förening med flera lag i samma gren får
utbyte inte ske så att simmare, som i försök
deltagit i ett av föreningens lag, överflyttas
till annat lag i finalen. I Sum-Sim får
sådant utbyte ske mellan region- och
riksfinalen, dock att simmare som deltagit i
lag som diskvalificerats inte får ingå i lag i
riksfinalen i den grenen. Simmare får inte
heller delta i flera åldersklasser i samma
typ av lagsimning i regionfinal respektive
riksfinal.
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Nuvarande lydelse

Ny lydelse

Laguppställning, som inges senare än vad
inbjudan föreskriver, accepteras endast om
en straffavgift, som angetts i inbjudan,
samtidigt betalas.

Laguppställning som inges senare än vad
inbjudan föreskriver, accepteras endast om
en straffavgift som anges i inbjudan
samtidigt betalas.

305.7 Avstår tävlande från deltagande i
final eller semifinal ska avanmälan ske
senast 30 minuter efter respektive grens
slut i försöks- eller semifinaltävlingen.
Finalist eller semifinalist som uteblir från
start utan föreskriven avanmälan, kan av
SSF:s styrelse åläggas en straffavgift som
angetts i inbjudan. Finalist eller
semifinalist, som med eller utan avanmälan
uteblir från start i final, noteras inte i
semifinal- eller finaltävlingens officiella
resultatlista för tävlingsgrenen.

305.7 Avstår tävlande från deltagande i
final eller semifinal ska avanmälan ske
senast 30 minuter efter respektive grens
slut i försöks- eller semifinaltävlingen.
Finalist eller semifinalist som uteblir från
start utan föreskriven avanmälan, kan av
SSF-styrelsen åläggas en straffavgift som
anges i inbjudan. Finalist eller semifinalist,
som med eller utan avanmälan uteblir från
start i final, noteras inte i semifinal- eller
finaltävlingens officiella resultatlista för
tävlingsgrenen.

