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Försöksverksamhet med tävlingssamverkan
Som en följd av diskussioner och beslut vid Svenska Simförbundets årsmöte 2018
har SSFs styrelse, med stöd av regel 110, beslutat om försöksverksamhet med
tävlingssamverkan i lagsimning vid mästerskap. Försöket gällde till en början
under 2019 och styrelsen har nu beslutat att förlänga försöket att gälla även under
2020. Försöket kommer att utvärderas i slutet av året. Därefter tas beslut om
tävlingssamverkan ska fortsätta.
Bakgrunden är att mindre föreningar har svårt att bilda lag i lagsimning som
uppnår de kvalifikationstider som fordras för att få delta i mästerskap. Denna
försöksverksamhet möjliggör för simmare som representerar en sådan förening att
ändock tillsammans med simmare från annan förening få möjlighet att under vissa
förutsättningar kunna delta i lagsimningar i mästerskap utan att därför behöva göra
föreningsbyte.
Följande förutsättningar gäller för tävlingssamverkan
•

Tävlingssamverkan gäller enbart lagsimning i följande mästerskap; svenska
mästerskap, svenska juniormästerskap, svenska ungdomsmästerskap för
äldsta åldersklassen i långbana, distriktsmästerskap och
juniordistriktsmästerskap.

•

En tävlingssamverkan består av samarbete mellan två föreningar i en
lagsimningsgren där ingen av de två föreningarna har ett enskilt
föreningslag anmält.

•

En förening kan samverka med högst en förening under ett pågående
mästerskap.

•

Ett kombinerat lag i en gren anmäls i samband med anmälningar till
mästerskapet. Det kombinerade laget tävlar under beteckning ”förening
A/förening B”. Kvalifikationskrav gäller enligt regel 305.1, dvs summering
av ingående lagmedlemmarnas individuellt noterade tider under
kvalificeringsperioden.
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•

Ett anmält kombinerat lag i en gren kan inte ändras till enskilt föreningslag
under pågående mästerskap. Att ersätta en lagmedlem med en annan,
innebärande att de enskilda lagmedlemmarna då kan komma att individuellt
representera samma förening, medför ändock att laget tävlar som det
anmälda kombinerade laget i grenen.

•

Ett kombinerat lag kan erövra mästerskapsmedaljer men inga
mästerskapspoäng, dessa förfaller.

•

Deltagande i ett kombinerat lag innebär inte föreningsbyte enligt regel 206,
deltagarna behåller sin individuella representation.

Enligt uppdrag
Mikael Jansson
Förbundschef

