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Ändringar i kap. 10 Parasimning 
Svenska Simförbundets regelkommitté har beslutat att göra ändringar i Stadgar och 
tävlingsbestämmelser, kapitel 10 Parasimning, regel 1005, enligt bilaga.  

Ändringarna träder omedelbart i kraft. 

 

 

 

 
Enligt uppdrag 
 

Mikael Jansson 
Förbundschef 

 
 
 
 
Bilaga: Ändringar i regel 1005 
 
Kursiv text i bilagorna är kommentarer som inte ingår i regeltexten. 
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Mot bakgrund av de nya svenska reglerna om klassificering av parasimmare har nedanstående regel 
förtydligats.  

All S-klassificering (officiell klassificering), görs och beslutas av godkända klassificerare. För 
deltagande i nationella mästerskap och FINA-klassificerade tävlingar fordras att simmaren har en S-
klass. Likaså för att notera svenska rekord.  

All K-klassificering (inofficiell klassificering), utom eventuella undantagskoder i klass K4, görs och 
beslutas av respektive förening. K-klassificerade simmare kan inte delta i nationella mästerskap eller 
FINA-klassificerade tävlingar och kan heller inte notera svenska rekord. 

De simmare som bedöms ha en funktionsnedsättning som skulle kunna ha sin motsvarighet i S-
klasserna 1-14 kan tävla i K-klass 1-3. 

De simmare som har en fysisk funktionsnedsättning som inte når upp till miniminivån för S-
klassificering eller har en sådan funktionsnedsättning som över huvud taget inte är klassificeringsbar 
kan ändock tävla i klass K4, där de simtekniska reglerna i kapitel 4 tillämpas fullt ut. För fysiska 
funktionsnedsättningar i klass K4 kan undantagskoder, enligt World Para Swimming Codes of 
Exception, tillkomma. Eventuella undantagskoder i klass K4 beslutas av en godkänd klassificerare.  

Samråd har skett med representant för parasimning.  

 
Nuvarande lydelse 
1005 Klassificering 
Klassificering sker beroende på 
funktionsnedsättning enligt nedan. Ju lägre 
siffra desto större funktionsnedsättning. 
Deltagande i sanktionerade tävlingar 
förutsätter att simmaren har en klassificering. 

Ny lydelse 
1005 Klassificering 
Klassificering sker beroende på 
funktionsnedsättning enligt nedan.  
Deltagande i sanktionerade tävlingar 
förutsätter att simmaren har en klassificering. 

 
 
1005.1. För deltagande i nationella 
mästerskap och övriga större tävlingar samt 
för notering av svenska rekord fordras officiell 
klassificering utförd av godkänd klassificerare. 
 
Översiktlig indelning enligt nedan: 
Klass 1-4, funktionsnedsättning i armar, ben 

och bål 
Klass 5-6, funktionsnedsättning i armar, ben 

samt viss bålfunktion 
Klass 7-8, funktionsnedsättning i arm eller ben 
Klass 9-10, funktionsnedsättning eller delvis 

avsaknad av arm eller ben 
Klass 11, total blindhet eller mycket liten 

förmåga att urskilja ljus 
Klass 12-13, synnedsättning 
Klass 14, intellektuell funktionsnedsättning 

1005.1. För deltagande i nationella 
mästerskapstävlingar och FINA-klassificerade 
tävlingar samt för notering av svenska rekord 
fordras officiell S-klassificering utförd av 
godkänd klassificerare. 
 
Översiktlig indelning enligt nedan: 
Klass 1-4, funktionsnedsättning i armar, ben 

och bål 
Klass 5-6, funktionsnedsättning i armar, ben 

samt viss bålfunktion 
Klass 7-8, funktionsnedsättning i arm eller ben 
Klass 9-10, funktionsnedsättning eller delvis 

avsaknad av arm eller ben 
Klass 11, total blindhet eller mycket liten 

förmåga att urskilja ljus 
Klass 12-13, synnedsättning 
Klass 14, intellektuell funktionsnedsättning 
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Nuvarande lydelse 
Bokstavsbeteckningen framför siffran anger 
simsätt. Simmare i klasserna 1-10 kan ha olika 
klassificering i olika simsätt. 
 
Indelning enligt nedan: 

S omfattar frisim, fjärilsim och ryggsim 
SB omfattar bröstsim 
SM omfattar individuell medley 

Ny lydelse  
Bokstavsbeteckningen framför siffran anger 
simsätt. Simmare i klasserna 1-10 kan ha olika 
klassificering i olika simsätt. 
 
Indelning enligt nedan: 

S omfattar frisim, fjärilsim och ryggsim 
SB omfattar bröstsim 
SM omfattar individuell medley 

 
 
1005.2. Vid övriga sanktionerade tävlingar kan 
även nybörjarklassificering (s.k. K-klasser) 
användas enligt nedan. 

Klass K1 motsvarar klass 9-14 
Klass K2 motsvarar klass 6-8 
Klass K3 motsvarar klass 1-5 

 
Simmare som inte kan klassificeras enligt K-
klasserna ovan deltar i klass K4 som omfattar 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

1005.2. Vid övriga sanktionerade tävlingar kan 
även inofficiell klassificering (K-klasser) 
användas enligt nedan. 

Klass K1 motsvarar klass S9-14 
Klass K2 motsvarar klass S6-8 
Klass K3 motsvarar klass S1-5 

 
Simmare som inte kan klassificeras enligt K-
klasserna ovan deltar i klass K4. I denna klass 
tillämpas de simtekniska reglerna i kapitel 4 
fullt ut, dock kan undantagskoder enligt WPS 
förekomma. 
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