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Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser och kap. 3 Mästerskaps- och 
rekordbestämmelser 
Svenska Simförbundets styrelse har beslutat att göra ändringar i Stadgar och 
tävlingsbestämmelser kapitel 2 Allmänna bestämmelser, regler 206 och 221, samt 
kapitel 3 Mästerskaps- och rekordbestämmelser, regler 304 och 331, enligt bilaga.  

Ändringarna träder i kraft den 7 maj. Observera dock den tillfälliga ändringen av 
regel 221 enligt kungörelse 2021/3. 

 
Enligt uppdrag 
 

Mikael Jansson 
Förbundschef

 
 
Bilaga: 
Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser och kap. 3 Mästerskaps- och 
rekordbestämmelser. 
 
 
Kursiv text i bilagan är kommentarer som inte ingår i regeltexten. 
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Det finns behov av att tydliggöra vad som ska vägas in vid SDF:s prövning av sanktionsansökningar 
från föreningar. Det är alltså endast förutsättningarna att hantera tävlingen rent 
tävlingsregelmässigt som bedöms, inte t.ex. eventuellt tillkommande krav från anläggning, kommun, 
region, myndigheter eller den nationella politiska nivån. Sådana tillkommande krav är helt varje 
arrangörs ansvar att efterleva. 

Andra stycket avser t.ex. alla nationella mästerskapstävlingar inklusive vattenpolons hela seriespel 
syftande till mästerskap på olika nivåer, Grand Prix i simning och Swim Open Stockholm. 

Tredje stycket tydliggör sambandet mellan sanktionerad tävling – genomförande enligt 
tävlingsreglerna – deltagande av licensierad simidrottare – resultatet förs in i SSF:s tävlingsdatabas 
Tempus (eller f.n. motsvarande system gällande andra simidrotter än simning). På sikt ska resultat 
från samtliga simidrotter finnas i Tempus tävlingsdatabas. Eftersom en sanktionerad tävling utöver 
simidrottsspecifika regler i kapitel 4-10 således även omfattas av kapitel 1-3 i regelverket vilket t.ex. 
innebär licenskrav med representation för en förening, kan finnas anledning för arrangörer att 
beroende på syftet med arrangemanget överväga att inte ansöka om sanktion. I öppet vatten gäller 
kapitel 1-3 endast för tävlingsklasser. 

I konsekvens med ändring i regel 221 behöver även regel 206, första meningen få ny lydelse. Likaså 
har simdatabas bytts mot tävlingsdatabas, vilket utöver i regel 221 även får återverkningar i regel 
304 och regel 331. I regel 331 har dessutom andra meningen moderniserats. 

Samråd har skett med samtliga simidrotter. 

Nuvarande lydelse 

221 Sanktion 

Förening, som vill anordna tävling, ska i god 
tid söka sanktion. För tävling där SSF slutligt 
behandlar ansökan beviljas sanktion av SSF.  
Sanktion för internationell tävling söks hos 
SDF, som efter till- eller avstyrkan vidarebe-
fordrar ärendet till SSF för avgörande. 

Tävling som erhållit sanktion ska föras in i 
SSF:s tävlingskalender. Tävlingen ska 
genomföras i enlighet med SSF:s 
tävlingsbestämmelser. Resultat från tävlingen 
ska föras in i SSF:s simdatabas. 

SSF-styrelsen kan fatta beslut om perioder 
under året när tävlingar antingen inte får 
sanktioneras alls eller där SDF:s sanktionsrätt 
kan begränsas att inte omfatta vissa typer av 
tävlingar.  

Ny lydelse 

221 Sanktion 

Förening, som vill arrangera tävling, ska i god 
tid ansöka om sanktion hos SDF där ärendet 
avgörs. Beviljad sanktion innebär att 
sanktionsgivaren bedömt arrangörens 
möjlighet att genomföra tävlingen i enlighet 
med gällande tävlingsregler. 

SSF sanktionerar direkt vissa tävlingar såsom 
t.ex. nationella mästerskap. 

Tävling som sanktionerats ska föras in i SSF:s 
tävlingskalender och genomföras i enlighet 
med gällande tävlingsregler. Resultat från 
tävlingen ska föras in i SSF:s tävlingsdatabas. 

SSF-styrelsen kan fatta beslut om perioder 
under året när tävlingar inte får sanktioneras 
eller där sanktionsrätten kan begränsas att 
inte omfatta vissa typer av tävlingar. 
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Nuvarande lydelse 

206  Föreningsbyte 

För simidrottare, som deltagit – 
representerande svensk förening – i av SSF 
sanktionerad tävling, och som därefter önskar 
göra föreningsbyte gäller följande. För 
simidrottare enligt a)-c) börjar 
övergångsperioden löpa från det att såväl 
blankett som i förekommande fall 
registreringsavgift inkommit till SSF. För 
simidrottare enligt d) ska blankett ha 
inkommit till SSF senast en vardag innan 
representation för ny förening. 

Ny lydelse 

206  Föreningsbyte 

För simidrottare, som deltagit – 
representerande svensk förening – i enligt 
regel 221 sanktionerad tävling, och som 
därefter önskar göra föreningsbyte gäller 
följande. För simidrottare enligt a)-c) börjar 
övergångsperioden löpa från det att såväl 
blankett som i förekommande fall 
registreringsavgift inkommit till SSF. För 
simidrottare enligt d) ska blankett ha 
inkommit till SSF senast en vardag innan 
representation för ny förening. 

 

a) Simidrottare som under kalenderåret är högst 11 år och som deltagit i en sanktionerad 
tävling under den senaste 12-månadersperioden. 
- Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte”. 
- Ingen registreringsavgift. 
- Övergångsperiod 30 dagar, dock för vattenpolospelare 14 dagar. 

b) Simidrottare som under kalenderåret är 12 år eller äldre och som deltagit i en sanktionerad 
tävling under den senaste 12-månadersperioden. 
- Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte”. 
- Gällande registreringsavgift ska inbetalas. 
- Övergångsperiod 30 dagar, dock för vattenpolospelare 14 dagar. 

c) Simidrottare som under den senaste 24-månadersperioden, men inte under den senaste 
12-månadersperioden, deltagit i en sanktionerad tävling. 
- Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte” (simning), alternativt 
- Anmälan på blanketten ”Försäkran om uppehåll i representation” (övriga simidrotter). 
- Ingen registreringsavgift. 
- Övergångsperiod 7 dagar. 

d) Simidrottare som tidigare, men inte under den senaste 24-månadersperioden, deltagit i en 
sanktionerad tävling. 
- Anmälan på blanketten ”Försäkran om uppehåll i representation”. 
- Ingen registreringsavgift. 
- Ingen övergångsperiod. 

Under övergångsperioden representerar simidrottaren sin gamla förening i tävling m.m. Görs 
anmälan om föreningsbyte under löpande övergångsperiod börjar ny period att löpa först sedan den 
förra gått ut. 

Vattenpolospelare får vid ändrad representation enligt punkterna a) och b) senare än tre månader 
före första finalmatchen i ett nationellt mästerskap inte delta i den nya föreningens 
representationslag i resterande sanktionerade matcher det spelåret. 

Representation för utländsk förening inskränker inte rätten att representera svensk förening. 
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304 Startberättigad 

Rätt att delta i svenska mästerskap i simidrott har varje simidrottare, som är medlem i förening 
ansluten till SSF och startberättigad enligt representationsbestämmelserna i 2 kap. 

En simidrottare, dock ej vattenpolospelare, som inte är svensk medborgare ska därutöver kunna visa 
att han eller hon är folkbokförd i Sverige sedan minst tre månader räknat från mästerskapets första 
dag. 

För vattenpolospelare gäller i stället att högst fyra (för beachvattenpolo högst två) spelare som 
varken är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige får, om startberättigade enligt första 
stycket ovan, representera ett lag i spel om svenskt mästerskap. Sådan spelare får dock delta i 
slutspel (dvs semifinal- och finalmatcher) endast om spelaren dels deltagit i minst 25 % av lagets 
seriespelsmatcher fram till slutspel och dels fått representationsrätt för föreningen senast tre 
månader före första finalmatchen i mästerskapet. 

Nuvarande lydelse 

För rätt att starta i individuell gren i ett 
mästerskap i simning ska simmaren 
förekomma med en i SSF:s simdatabas 
registrerad tid, som är lika med eller bättre än 
den av SSF-styrelsen fastställda 
kvalificeringstiden för respektive gren i det 
aktuella mästerskapet. Den således 
registrerade tiden ska ha uppnåtts under 
kvalificeringsperioden som pågår fr.o.m. 1 
januari året före mästerskapet t.o.m. dagen 
före sista anmälningsdagen för respektive 
mästerskap.  

Ny lydelse 

För rätt att starta i individuell gren i ett 
mästerskap i simning ska simmaren 
förekomma med en i SSF:s tävlingsdatabas 
registrerad tid, som är lika med eller bättre än 
den av SSF-styrelsen fastställda 
kvalificeringstiden för respektive gren i det 
aktuella mästerskapet. Den således 
registrerade tiden ska ha uppnåtts under 
kvalificeringsperioden som pågår fr.o.m. 1 
januari året före mästerskapet t.o.m. dagen 
före sista anmälningsdagen för respektive 
mästerskap. 

För rätt att starta i individuell gren i ett mästerskap i masterssimning, se inbjudan till respektive 
mästerskap. 

Juniorsimmare som vid kombinerad SM/JSM-tävling i försök eller semifinal uppnår tid som i sig 
kvalificerar till deltagande i semifinal eller final i SM är kvalificerad till sådan semifinal eller final även 
om simmaren under kvalificeringsperioden för mästerskapet inte uppnått den för grenen stipulerade 
kvalificeringstiden för SM. 
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Nuvarande lydelse 

331 Allmänna bestämmelser 

Alla rekord måste sättas i strömfritt vatten.  

Rekord kan endast slås i tävling med en eller 
flera deltagare, om tävlingen är att anse som 
allmän och har erhållit sanktion enligt regel 
221. 

Endast resultat som registrerats vid 
sanktionerad tävling får föras in i SSF:s 
simdatabas. 

Ny lydelse 

331 Allmänna bestämmelser 

Alla rekord måste sättas i strömfritt vatten.  

Rekord kan endast slås i tävling med en eller 
flera deltagare, om tävlingen har 
sanktionerats enligt regel 221. 
 

Endast resultat som registrerats vid 
sanktionerad tävling får föras in i SSF:s 
tävlingsdatabas. 

 

Resultat vid tävling med tidshandikapp eller där damer och herrar deltagit i samma lopp kan inte 
godkännas. Se även regel 410.10. För masterssimning gäller regel 923 och 925. 

För att godkännas som rekord ska tiden antingen ha noterats med helautomatisk utrustning eller om 
denna är ur funktion med halvautomatisk utrustning. 

Tider som noterats ska utskrivas i 1/100 av sekunder (2 decimaler). Den 3:e decimalen (tusendelar) 
ska inte noteras och får inte användas för att fastställa placering. 

Endast vinnarens tid i ett nationellt lopp noteras som rekord. Vid "dött lopp", lika tid med 
hundradelar av sekunder ska samtliga, som sålunda erhållit exakt samma tid i resultatlistan, noteras 
som rekordhållare. Som "tangerat rekord" noteras dessutom i rekordlistan resultat, som uppnås av 
simmare i samma tävling (efterföljande heat) eller vid efterföljande tävlingar i samma gren, där exakt 
samma tid fastställts enligt ovan. 

I lagsimningar, utom i mixade lagsimningar, kan individuellt rekord sättas på startsträckan. 
Simmaren, tränaren eller ledaren kan begära speciell tidtagning för sitt lopp. 

Skulle en simmare på detta sätt fullborda sin sträcka på rekordtid, ska tiden godkännas som rekord 
eller tangerat rekord även om laget diskvalificeras senare på grund av att efterföljande simmare i 
samma lag överträtt gällande regler. 

Simmare, som startar i en individuell tävlingsgren, kan själv, genom sin tränare eller ledare hos 
tävlingsledaren begära att speciell tidtagning ordnas, så att rekord kan godkännas på 
mellandistanserna. För att sådan mellantid ska kunna godkännas som rekord, fordras att simmaren 
genomför hela distansen, t ex 1500 m. 
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