
Mellannorrlands Simförbund 
 Distriktsrekord  

 

 
  Sid 1(2) 

 

Rekordbestämmelser 

Bestämmelser för hur distriktsrekord kan sättas ska följa SSF regler vilka återges nedan. Reglerna nedan är förkortade och innehåller endast de 

delar som berör distriktsrekord. 

 

331 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
Alla rekord måste sättas i strömfritt, salt eller sött vatten. Intyg härom utfärdas i rekordanmälan enl regel 335. 

Rekord kan endast slås i tävling med en eller flera deltagare, om tävlingen är att anse som allmän och har erhållit sanktion enligt regel 251. 

Endast resultat som registrerats vid sanktionerad tävling får föras in i SSFs simdatabas. 

Resultat vid tävling med tidshandikapp eller där damer och herrar deltagit i samma lopp kan inte godkännas. För 

För att godkännas som rekord ska tiden antingen ha noterats med helautomatisk tidtagnings- och målbedömningsutrustning eller manuellt 

med 3 kontrollerade och godkända tidtagarur. Observera att manuell tidtagning inte längre godkänns för världsrekord och europarekord. 

Sker tidtagningen manuellt ska tiden tagas av 3 tidtagare, som utses före tävlingen och är godkända simfunktionärer. Tidtagaruren ska vara 

justerade och godkända. Tävlingsledaren eller annan därtill utsedd funktionär ska inspektera uren, notera tiden och offentligt kungöra den 

enligt regel 402.7. 

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 kan individuellt rekord sättas endast 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 den utlysta distansen, t ex 1500 m. 

 

334 DISTRIKTSREKORD OCH JUNIORDISTRIKTSREKORD 
Distriktsrekord och juniordistriktsrekord är bästa resultat uppnått av simmare eller av lag bestående av simmare som är startberättigade i 

simning för förening inom SDF. 

Distriktsrekord kan för såväl seniorer som juniorer noteras på samma distanser, som finns upptagna i de svenska rekordtabellerna I och II. 

I lagsimning noteras rekord särskiljt för distriktslag och föreningslag. 

Som distriktsrekord kan även godkännas tid uppnådd i SM eller JSM och i andra av SSF arrangerade tävlingar, där SSF rekordbestämmelser 

följts. 

 

335 REKORDANMÄLAN 
Anmälan om distriktsrekord respektive juniordistriktsrekord ska på samma sätt insändas till vederbörande SDF inom 21 dagar efter 

tävlingsdagen. 

Rekordanmälan, som inte gjorts enligt dessa bestämmelser är vederbörande förbund inte skyldig att upptaga till behandling. Organisation eller 

medlem av sådan organisation, som underlåter insända rekordanmälan, kan bestraffas enligt RF stadgar 14 kap. 2§ 1p. Blankett för 

rekordanmälan återfinns nedan
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Rekordanmälan distriktsrekord 
till 

Mellannorrlands Simförbund 

Distans  

Simsätt  

Uppnådd tid 

(vid manuell tid anges tidtagarnas namn samt tider på baksidan) 

El tid  □   Manuell tid  □ 

Tid:___________ 

Bassängens längd 25 m  □      50 m  □ 

Datum då rekordet sattes (år-månad-dag)  

Tävlingsplats och ort  

Simmarens namn, förening och födelseår  

  

  

  

När och var utlystes tävlingen  

Övriga upplysningar 

 

 

 

 
Riktigheten av ovanstående intygas 
 

_______________________ den __________________  20_____ 

 

________________________________________                           ________________________________________ 

Arrangör    Tävlingsledare 

 

________________________________________ 

Tävlingssekreterare 

 

 

Tillstyrkes (MNSF): _____________________  

 

Godkännes(MNSF): ______________________ 

 

 


