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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 regel 333 enligt
bilaga. Ändringarna i regel 333 avser förändring av ålder för juniorrekord samt
införandet av åldersgruppsrekord.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.
Styrelsen fattade också beslut om hur övergången till nya juniorrekord och
införandet av åldersgruppsrekord ska gå till.
Juniorrekord satta av 20-åringar kommer att vara juniorrekord t.o.m. den 31
december 2020 och därefter ersättas av rekord enligt det nya åldersintervallet
fr.o.m. den 1 januari 2021. Rekord satta av 20-åringar kommer dock fortsatt att ingå
i rekordhistoriken.
Listor med de nya junior- och åldersgruppsrekorden kommer att tas fram från
databasen Tempus, som innehåller alla officiella tävlingsresultat gjorda i Sverige
från mars 2000. Tider gjorda innan mars 2000 kan införas som rekord efter anmälan
till Svenska Simförbundet.
Enligt uppdrag
Mikael Jansson
Förbundschef
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Mot bakgrund av att junioråldern i simning sänks från 20 år till 19 år per den 2021-01-01
och att åldersindelning för Sum-Sim ändrats över tid införs ett nytt officiellt rekord,
åldersgrupprekord, för simmare 13-16 år, ett rekord per åldersår.
De juniorrekord som noterats av 20-åringar ska 2021-01-01 ersättas av bästa tid som
noterats för simmare enligt det nya åldersintervallet, dvs 13-19 år.
Samråd har skett med simidrottsansvariga.
Regeln träder i kraft 2021-01-01.
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Svenskt rekord och svenskt
juniorrekord

Svenskt rekord, svenskt
juniorrekord och svenska
åldersgrupprekord

Svenskt rekord i simning är bästa resultat,
som uppnås av svensk medborgare, eller i
lagsimning av lag som består av svenska
medborgare, som är medlemmar i till SSF
ansluten förening, vid tävlingar inom
Sverige eller utomlands, där SSF:s
tävlings- och rekordbestämmelser eller
motsvarande FINA-bestämmelser följts.

Svenska rekord i simning är bästa resultat
som uppnås av svenska medborgare, eller i
lagsimning av lag som består av svenska
medborgare som är medlemmar i till SSF
anslutna föreningar, vid tävlingar inom
Sverige eller utomlands där SSF:s tävlingsoch rekordbestämmelser eller motsvarande
FINA-bestämmelser följts.

Svenskt rekord resp. svenskt juniorrekord
kan sättas på alla i regel 332 upptagna
distanser samt på de distanser, där svenskt
mästerskap anordnas.

Svenskt rekord, svenskt juniorrekord (för
juniorålder se regel 227) och svenska
åldersgrupprekord (för simmare som
uppnår 13, 14, 15 respektive 16 år under
kalenderåret) noteras på alla i regel 332
upptagna distanser samt på de distanser där
svenskt mästerskap anordnas.

I lagsimning noteras rekord separat för
landslag och föreningslag.

I lagsimning noteras rekord separat för
landslag och föreningslag.
För distanser där svenska rekord kan
noteras i parasimning se kapitel 10, och för
masterssimning se kapitel 9.

