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     2021-04-16 

 
 

Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser 
Svenska Simförbundets styrelse har beslutat att göra ändringar i Stadgar och 
tävlingsbestämmelser kap 2 Allmänna bestämmelser regel 201 enligt bilaga.  

Ändringarna träder i kraft den 7 maj.  

 
Enligt uppdrag 
 

Mikael Jansson 
Förbundschef

 
 
Bilaga: 
Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser 
 
 
Kursiv text i bilagan är kommentarer som inte ingår i regeltexten. 



SSF 2021/4 Bilaga  2021-04-16 

Vid SSF:s årsmöte 2006 tillkom det sista stycke som nu föreslås strykas. Före 2006 hade endast 
konstaterats att den som tävlar ska ha licens. Frågan om införande av licens med avgift hade först 
beslutats på ett extra årsmöte hösten 2003 varvid diskussionerna var omfattande. Ett sätt att något 
blidka en opinion var då möjligheten för en simidrottare att kunna delta i sin första sanktionerade 
tävling utan att bli belastad av en licensavgift. Därefter har ny teknik och allt större krav på exakt 
identifiering av simidrottare och deras tävlingsresultat gått vidare.  

Normalt förfarande är nu att simidrottare anmäls med fullständigt personnummer enligt anvisat 
anmälningsprogram och därvid får licens och licensnummer för anmälande förening. Föreningarna 
blir påförda licensavgifter för samtliga simidrottare som under året deltagit i en sanktionerad tävling. 

I utskrivna startlistor finns nu endast krav på att ange licensnummer på deltagare i tävlingsklasser i 
öppet vatten samt i matchprotokoll för vattenpolo. För övriga simidrotter är detta inte ett krav men 
simidrotter kan oaktat det välja att ange licensnummer i startlistorna. Detta gäller främst de som inte 
i nuläget har direkt koppling till Tempus. 

Samråd har skett med samtliga simidrotter. 

 

Nuvarande lydelse 

201 Rätt att tävla 

För rätt att tävla individuellt eller i lag i 
simning, simhopp, konstsim, vattenpolo, 
öppet vatten eller masters ska simidrottaren 
inneha licens. 

Simidrottarens licensnummer ska anges i 
startlistan för tävlingen. I vattenpolo ska 
licensnumret anges i det matchprotokoll som 
förs enligt regel 610. 

Simidrottare som deltar trots att han eller hon 
inte har rätt att tävla ska diskvalificeras i 
tävlingen. 

I vattenpolo ska spelare som inte har rätt att 
tävla anses vara sådan okvalificerad spelare 
som anges i 6 kap. regel 660.2.5 och 670.2.4. 

Simidrottare som fyller högst 15 år under 
kalenderåret får delta i sin första tävling eller 
vattenpolomatch utan att inneha licens. 

Ny lydelse 

201 Rätt att delta i sanktionerad tävling 

För rätt att delta i en sanktionerad tävling i 
simning, simhopp, konstsim, vattenpolo, 
öppet vatten eller masters ska simidrottaren 
inneha licens. 

I öppet vatten ska licensnumret anges i 
startlistan för tävlingsklasser. I vattenpolo ska 
licensnumret anges i det matchprotokoll som 
förs enligt regel 610. 

Simidrottare som deltar trots att han eller hon 
inte har rätt att delta ska diskvalificeras i 
tävlingen. 

I vattenpolo ska spelare som inte har rätt att 
delta anses vara sådan okvalificerad spelare 
som anges i 6 kap. regel 660.2.5 och 670.2.4. 
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