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Ändringar i kap. 3 Mästerskap och rekordbestämmelser 
Svenska Simförbundets styrelse har beslutat att göra ändringar i Stadgar och 
tävlingsbestämmelser, kapitel 3 Mästerskap och rekordbestämmelser, regel 305 och 310, enligt 
bilagor.  

Ändringarna träder omedelbart i kraft. 

 

 

 

 
Enligt uppdrag 
 

Mikael Jansson 
Förbundschef 

 
 
 
Bilagor: 
Bilaga 1: Ändringar i regel 305 
Bilaga 2: Ändringar i regel 310 
 
Kursiv text i bilagorna är kommentarer som inte ingår i regeltexten. 
 



SSF Kungörelse 2022/4 bilaga 1   

Ett sätt att förenkla för deltagande i lagsimning på mastersmästerskap kan vara att 
indelning i åldersklasser görs först när föreningarna lämnat in sina lagsammansättningar. 
Det gör att föreningarna kan använda de deltagare som är på plats och för aktuell dag redo 
att tävla. Därför föreslås följande ändring. 

Samråd har skett med representanten för masters. 

 

305 Anmälan

Nuvarande lydelse 
305.2 Anmälan till svenska mästerskap i 
simhopp, konstsim, öppet vatten och 
masterssimning ska göras av den förening 
som simidrottaren representerar och vara 
SSF tillhanda senast 14 dagar före första 
tävlingsdagen. Efteranmälan får, mot 
avgift som anges i inbjudan, göras senast 2 
dagar före första tävlingsdagen. 

Anmälan ska göras med anvisat 
anmälningsprogram och innehålla 
simidrottarens licensnummer. 
Anmälningsavgift betalas enligt inbjudan. 

 

 

Ny lydelse 
305.2 Anmälan till svenska mästerskap i 
simhopp, konstsim, öppet vatten och 
masterssimning ska göras av den förening 
som simidrottaren representerar och vara 
SSF tillhanda senast 14 dagar före första 
tävlingsdagen. Efteranmälan får, mot 
avgift som anges i inbjudan, göras senast 2 
dagar före första tävlingsdagen. 

Anmälan ska göras med anvisat 
anmälningsprogram och innehålla 
simidrottarens licensnummer. 
Anmälningsavgift betalas enligt inbjudan. 

Vid anmälan av lag till masterssimning 
görs anmälan endast till respektive gren. 
Indelning i åldersklasser sker efter 
inlämnad lagsammansättning. 

 

 

 



SSF Kungörelse 2022/4 bilaga 2 

Eftersom grenar i paralagsimning har införts på mästerskapen är det naturligt att även 
införa poängberäkning för lagsimning. Poängberäkningen föreslås ha samma uppbyggnad 
som den i masterssimning. 

Samråd har skett med representanten för parasimning. 

 

310 Poängberäkning 

Nuvarande lydelse 
… 
För placeringar i parasimning erhålls 7, 5, 
4, 3, 2 samt 1 poäng till de sex bästa 
placeringarna i varje gren. Vid färre än sex 
startande fördelas poängen så att sista 
placering får 1 poäng och segrande 
placering får 1 poäng mer än 2:an. 
… 

Ny lydelse 
… 
För placeringar i parasimning erhålls 7, 5, 
4, 3, 2 samt 1 poäng till de sex bästa 
placeringarna i varje gren. För placeringar i 
lagsimning fördubblas poängen. Vid färre 
än sex startande fördelas poängen så att 
sista placering får 1 poäng och segrande 
placering får 1 poäng mer än 2:an. 
…
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