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Ändringar i kap. 4 Simning
Svenska Simförbundets regelkommitté har beslutat att göra ändringar i Stadgar och
tävlingsbestämmelser kap 4 Simning.
Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2019.

Enligt uppdrag
Mikael Jansson
Förbundschef
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Svensk Simidrott i samarbete med

SSF Kungörelse 2019/1 bilaga
Ändringen har sitt ursprung i en motion från Mellannorrlands simförbund till SSFs årsmöte 2018
där motionären ville öppna möjligheterna för varje tävlingsarrangör att utforma tävlingsformer som
passade respektive åldersgrupp och upptagningsområde.
RK konstaterar att SSFs tävlingsutbud som det beskrivs i Säsongs- och tävlingsplanering för simning
2017-2020 även för de yngre innebär ett visst mått av jämförelser och ranking mellan deltagare i
samma sorts tävling men som genomförs på olika platser. Den nya regeln innebär att mästerskapen,
GP, UGP, Vårsimiaden och Höstsimiaden därför är undantagna från det nationella tillägget.
RK konstaterar vidare att SSFs stadgar och tävlingsbestämmelser endast gäller sanktionerade
tävlingar, se även regel 221. Tävlingsformer som inte är sanktionerade är därmed oreglerade vad avser
SSFs tävlingsregler.
Eftersom den ursprungliga regeln är i linje med FINAs motsvarande regel är således tider, uppnådda
där olika kön antingen deltagit i samma individuella lopp eller simmat startsträcka i mixad
lagsimning, inte giltiga internationellt. Arrangörer bör i inbjudan ange om regeln om olika kön i
samma individuella lopp kommer att tillämpas.
RK har i samråd med representanter för simidrotten simning tagit beslut om nedanstående ändringar.

Nuvarande lydelse

Ny lydelse

410 Loppet

410 Loppet

410.1 I varje individuellt lopp får bara
simmare av samma kön delta.

410.1 I varje individuellt lopp får bara
simmare av samma kön delta.
Nationellt tillägg:
Dock får olika kön delta i samma
individuella lopp vid föreningars egna
inbjudningstävlingar i grenar med
åldersgräns högst 11 år under
kalenderåret.

410.10 Varje lag i lagsimning ska bestå av
fyra simmare. Mixad lagsimning är
tillåten, ett sådant lag ska bestå av två
herrar och två damer. Sträcktider
uppnådda i en mixad lagsimning kan inte
användas som rekord- eller
anmälningstider.

410.10 Varje lag i lagsimning ska bestå av
fyra simmare. Mixad lagsimning är
tillåten, ett sådant lag ska bestå av två
herrar och två damer. Sträcktider
uppnådda i en mixad lagsimning kan inte
användas som rekord- eller
anmälningstider.
Nationellt tillägg:
Dock får sträcktid, noterad på
startsträckan, användas som rekord- eller
anmälningstid om den är uppnådd vid
föreningars egna inbjudningstävlingar i
grenar med åldersgräns högst 11 år under
kalenderåret.
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