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                   Bilaga till kapitel 10 Parasimning 

Klassificering av parasimmare 

Inledning 

Dessa klassificeringsregler är en bilaga till kapitel 10 Parasimning i SSF:s Stadgar och 
tävlingsbestämmelser. 

Klassificeringsreglerna ska tillämpas på de parasimmare som har eller söker en nationell klassificering 
enligt regel 1005.1, dvs S-klasser. WPS:s (World Para Swimming) klassificeringsregler ska tillämpas för 
de simmare som har eller söker en internationell klassificering. Ett beslut av WPS avseende 
internationell klassificering gäller för tid därefter även nationellt.  

Simmaren har eget ansvar att vara insatt i de regler och bestämmelser som gäller för klassificering, 
liksom att medverka i klassificeringsprocessen och tillhandahålla efterfrågad information angående 
hälsotillstånd och funktionsnedsättning. 

Att vilseleda eller förvränga sina förmågor i en klassificeringssituation är att betrakta som fusk. I det 
fall en simmare vid klassificeringsprocess uppfattas vilseleda klassificeraren om sina förmågor kan 
klassificeraren anmäla vederbörande till SSF för bestraffning.   

I alla frågor som inte täcks nedan kan vägledning och inriktning hämtas från WPS Classification Rules 
and Regulations. 

Klassificeringens organisation 

SSF ansvarar för utbildning och tillsättning av nationella klassificerare. Inför varje officiellt 
klassificeringstillfälle utser parautskottet om möjligt två paneler bestående av vardera högst två 
klassificerare samt därutöver en chefsklassificerare. Klassificerarnas ansvar är att utföra själva 
klassificeringsprocessen med WPS Classification Rules and Regulations, Appendix One-Three, som 
grund. Chefsklassificeraren har ett övergripande ansvar för hela klassificeringsprocessen, ett specifikt 
ansvar att handha all administration inför och under klassificeringen samt även ansvar för att efter 
avslutad klassificering tillställa SSF all dokumentation från klassificeringstillfället. 

All klassificering ska göras av godkända klassificerare som informerats om och agerar i enlighet med 
SSFs intentioner. 

Arrangerande förening ansvarar för att tillgodose utrymmen och utrustning enligt SSF:s 
kravspecifikation. 

Allmänna principer för klassificeringsprocessen 

Simmaren ska inneha tävlingslicens för en förening ansluten till SSF, och det är den föreningen som 
ska anmäla simmaren för klassificering.  Gemensamt för alla typer av funktionsnedsättning är att för 
klassificering fordras även medicinsk dokumentation. Berörd förening ska tillse att adekvata 
medicinska dokument inför klassificeringen tillställs SSF på anvisat sätt, och att simmaren har 
undertecknat ett samtyckesformulär.  

Översiktlig beskrivning av processen i de tre avdelningarna: 

För fysiska funktionsnedsättningar (S1-S10) består klassificeringsprocessen av ett bänktest följt av ett 
vattentest och avslutas med en tävlingsobservation. För att simmaren ska kunna genomgå en 
klassificeringsprocess måste en viss teknisk färdighet i de fyra simsätten ha uppnåtts.  

För synnedsättningar (S11-S13) består klassificeringsprocessen av undersökning av synskärpa och 
synfält. 

För intellektuella funktionsnedsättningar (S14) består klassificeringsprocessen av tävlingsobservation. 
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För att en simmare överhuvudtaget ska kunna tilldelas en S-klass förutsätts en viss minsta nivå av 
funktionsnedsättning. WPS klassificeringsregler i Appendix One-Three specificerar denna nivå. Om 
inte denna nivå uppnås kan simmaren inte delta som S-klassificerad parasimmare i en sanktionerad 
tävling. 

Beslut efter avslutad klassificering 

Efter avslutad klassificering får simmaren ett beslut underskrivet av chefsklassificeraren, där det dels 
framgår vilken klass/vilka klasser som tilldelats, dels vilken status klassificeringen har, C (Confirmed), 
R (Review) eller FRD (Fixed Review Date) och dels eventuella undantagskoder (enligt WPS Codes of 
Exception). I beslutet, som gäller med omedelbar verkan, ska framgå vem/vilka som utfört själva 
klassificeringen. 

Klassificeringsstatus innebär följande: 

C, om simmarens tillstånd är och bedöms förbli stabilt. 

R, om simmaren bara har deltagit i ett fåtal sanktionerade tävlingar eller har ett tillstånd som är 
permanent men inte stabilt och där simmaren inte nått sin fulla utveckling muskulärt eller 
simtekniskt. Denna beteckning innebär att simmaren ska genomgå review vid nästa officiella 
klassificeringstillfälle. 

FRD, om simmaren bedöms behöva genomgå en review, dock tidigast efter en bestämd angiven 
tidsperiod eller angivet datum, vid nästa därefter kommande officiella klassificeringstillfälle. 

Ifrågasatt klassificeringsprocess 

Det är möjligt att ifrågasätta en klassificeringsprocess genom påstått formfel. Ett sådant 
ifrågasättande ska skriftligen ställas till chefsklassificeraren i samband med klassificeringstillfället. I 
skrivelsen ska preciseras vad i processen som ifrågasätts. Simmaren eller simmarens assistent kan 
ifrågasätta processen och skrivelsen ska tillstyrkas av den förening som simmaren representerar. 
Avgiften 600:- ska vara betald innan chefsklassificeraren kan behandla ärendet. 

Om chefsklassificeraren bedömer att ifrågasättandet är berättigat, ska den del som ifrågasatts göras 
om av den panel/den klassificerare som inte medverkat vid den första. Vid övriga fall ska 
chefsklassificeraren, med eget ställningstagande, vidarebefordra ärendet till SSF:s Regelkommitté för 
beslut. Regelkommitténs beslut kan i sin tur överklagas till SSF:s styrelse vars beslut är slutgiltigt. 

För att ifrågasätta beslut om tilldelad klass, se under denna rubrik.   

Ifrågasatt beslut om tilldelad klass 

Det finns två tillfällen då det är möjligt att ifrågasätta ett beslut om tilldelad klass. 

a) I samband med utförd klassificering 
b) I samband med sanktionerad parasimtävling eller IPC-sanktionerad tävling. 

Review kommer då att utföras vid nästkommande officiella klassificeringstillfälle. I begäran ska skälen 
anges. Under den tid som förflyter mellan begäran och nästa officiella klassificeringstillfälle behåller 
simmaren sin tilldelade klass. En begäran om review på detta sätt kan göras endast en gång per 
simmares klass. Review ska utföras av annan godkänd klassificerare än den som gjorde den första. 

Beträffande a) ska begäran skriftligen – av simmarens förening – lämnas på plats till 
chefsklassificeraren. Begäran ska åtföljas av reviewavgift 3 000:-. 

Beträffande b) ska begäran skriftligen – av förening med deltagande parasimmare i aktuell tävling – 
lämnas på plats till tävlingsledaren, som snarast ska vidarebefordra begäran till SSF Parasimutskottet 
för hantering. Begäran ska åtföljas av reviewavgift 3 000:-. 

För att ifrågasätta klassificeringsprocessen, se under denna rubrik. 
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Kallelse till review 

En simmare som blir kallad till review ska infinna sig enligt kallelsen. Den som uteblir kommer då bli 
kallad till review vid nästkommande officiella klassificeringstillfälle. Under denna tid kan inga nya 
rekord noteras. Den som kallas men uteblir från sin andra review förlorar sin klassificering som 
parasimmare och kan därmed inte delta i parasimtävlingar som S-klassificerad innan en ny review 
genomförts. 

Byte av klass under tävling 

En godkänd klassificerare har möjlighet att besluta om ändrad klass efter observation i 
tävlingssituation. 

Två fall finns: 

a) Ändring från högre klassificering till lägre, dvs en högre grad av funktionsnedsättning 
b) Ändring från lägre klassificering till högre, dvs en lägre grad av funktionsnedsättning. 

Beslut om ny klass gäller dagen efter att beslut tagits. Inga retroaktiva beslut om ändring av tidigare 
resultatlistor eller vunna priser görs. Det är väsentligt att beslut om ändrad klass tas så snart som 
möjligt efter en tävlingsobservation. 

Angående rekordnoteringar gäller för a) att de noteras från tävlingens start i den lägre klassen, och 
för b) att de upphävs från tävlingens start i den lägre klassen. 

Förvaring och tillgång till klassificeringsdata 

All dokumentation gällande klassificering, läkarintyg, diagnoser och övriga medicinska dokument ska 
förvaras av SSF. Vidare ska SSF föra register över alla parasimmare och deras klasser enligt regel 
1005.1 och även förekommande internationell klass. 
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