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RK hade under 2018 uttalat att en förening kunde använda en simmares individuella tid för
att addera till lagtid även om simmaren senare under kvalificeringsperioden inte längre
representerade föreningen. Senare hade en analog tillämpning gjorts beträffande ny förening
som hade velat använda en simmares individuella tid för att addera till lagtid där simmaren
uppnått den tiden under representation för en tidigare förening. RK hade då uttalat att de
adderade individuella tiderna måste ha uppnåtts under representation för den förening som
anmäler de adderade lagtiderna till en lagtid.
Efter att ha fått ett flertal reaktioner på ovanstående tillämpning har RK konstaterat följande
fr.o.m. nationella mästerskapen 2020.
Som utgångspunkt gäller att simmarens individuellt uppnådda resultat alltid följer med
simmarens aktuella representation, vilket även innebär att individuella resultat som uppnåtts
vid gammal representation inte kan nyttjas alls av den gamla föreningen efter föreningsbyte.
Individuellt uppnådda resultat kan endast användas av gammal förening för att göra
laganmälan om simmaren fortfarande representerar den gamla föreningen under någon dag
av mästerskapet.
Dock kan en uppnådd lagtid av en förening användas av den föreningen som anmälningstid,
även om simmare som ingick i laget därefter ändrat sin representation.
Ändringarna i de två sista styckena är enbart förtydliganden av redan gällande regler.

305

Anmälan

Nuvarande 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.

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.

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.

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.
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Nuvarande lydelse
Vid anmälan av lag kan individuellt
noterade tider adderas och räknas som
kvalificeringstid.

Ny lydelse
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 äger rätt att
delta vid det aktuella mästerskapet
kvalificerande.

Vid anmälan av lag till JSM och Sum-Sim
är endast 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.

Av SSF-styrelsen fastställd anmälningsavgift ska betalas på i inbjudan angivet
sätt.
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Under 2019 hade simidrotten öppet vatten för första gången även lagsimning på programmet
vid ett mästerskap. Därmed finns anledning att förtydliga poängberäkningen för ”Årets bästa
förening” så att poäng ges även för lagsimning i öppet vatten.
Samråd har skett med representant för simidrotten öppet vatten.

310

Poängberäkning

Nuvarande lydelse
För att utse ”Årets bästa förening” sker
poängberäkning, varvid 14, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1 erhålls för de 12 bästa
placeringarna i varje gren i USM/SumSim. Erhållna poäng i JSM tävlingar
fördubblas (28, 22, 20, ... 2) och erhållna
poäng i SM-tävlingar tredubblas (42, 33,
30, ... 3). För placeringar i lagsimning och
parhoppning, par- och lagsimning i
konstsim samt beachvattenpolo erhålls
dubbel poäng och i vattenpolo fyrdubbel
poäng i förhållande härtill.

Ny lydelse
För att utse ”Årets bästa förening” sker
poängberäkning, varvid 14, 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1 erhålls för de 12 bästa
placeringarna i varje gren i USM/SumSim. Erhållna poäng i JSM tävlingar
fördubblas (28, 22, 20, ... 2) och erhållna
poäng i SM-tävlingar tredubblas (42, 33,
30, ... 3). För placeringar i lagsimning,
parhoppning, beachvattenpolo, par- och
lagsimning i konstsim samt lagsimning i
öppet vatten erhålls dubbel poäng och i
vattenpolo fyrdubbel poäng i förhållande
härtill.
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