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Ändringar i kap. 8 Öppet vatten
Svenska Simförbundets regelkommitté (RK) har beslutat att göra ändringar
i Stadgar och tävlingsbestämmelser kap 8 Öppet vatten.
Ändringarna träder i kraft med omedelbar verkan
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Eftersom det även kommer finnas lagsimning på sommarens nationella mästerskap i öppet
vatten finns behov av att komplettera reglerna med detta. Reglerna har med avsikt hållits
ganska allmänna eftersom förutsättningarna vid varje tävling i öppet vatten är så olika.
Mycket ansvar ligger på respektive arrangör att redan i inbjudan upplysa om de specifika
förutsättningar som gäller för aktuell tävling.
RK har i samråd med representanten för simidrotten öppet vatten beslutat om nedanstående
ändringar i Kapitel 8.
Ändringarna träder i kraft med omedelbar verkan
802 Funktionärer/funktioner
Vid tävlingar i öppet vatten bör minst följande funktionärer tjänstgöra/funktioner finnas:
Tävlingsledare, biträdande tävlingsledare
Bandomare, erforderligt antal
Tidtagarledare samt erforderligt antal tidtagare
Måldomarledare samt erforderligt antal måldomare
Säkerhetschef
Tävlingsläkare
Banchef
Tävlingsassistent
Vändningskontrollanter/växlingskontrollanter om erforderligt
Starter
Speaker
Tävlingssekreterare
Ingen funktionär kan tjänstgöra i två funktioner samtidigt. Däremot kan en funktionär tjänstgöra i
en ny funktion efter det att den tidigare funktionens åligganden är fullföljda.

803 Funktionärers uppgifter
803.6 Vändningskontrollant /Växlingskontrollant
Vändningskontrollant ska vara placerad så det är möjligt att se simmarnas riktningsförändringar och se att
de överensstämmer med informationen före loppet, vidare att vändningarna inte inkräktar på övriga
simmares tävlande samt rapportera sådana händelser på undertecknade rapporter till tävlingsledaren.
Växlingskontrollant ska vara placerad så det är möjligt att kontrollera växlingar vid lagsimning, d.v.s. att den
startande simmaren har kontakt med föregående simmare enligt regel 806.1.

806 Loppet
806.1 Lagsimning
Antal simmare i ett lagsimningslag bestäms av arrangören. Mixad lagsimning är tillåten. Medlemmarna i
ett lag och startordningen dem emellan ska utses före loppet och startordningen ska inlämnas enligt
arrangörens bestämmande. En lagmedlem får tävla endast en gång i ett lopp.
Vid växling ligger nästa simmare i vattnet och håller i en plattform (eller motsvarande). Växling mellan de
två lagmedlemmarna sker genom kontakt någonstans mellan hand och armbåge. Växling ska ske synligt
ovanför vattenytan. Simmare som fullbordat sitt lopp ska lämna vattnet snarast.
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