
Beslut gällande övergång till de nya konstsimsreglerna 

för nationella tävlingar under tävlingsåret 2022/2023, tom 2023-08-31 

KU har beslutat att göra en anpassad övergång till de nya konstsimsreglerna (FINA 2022-2025), som för FINA-tävlingar 

börjar gälla from 1/1-2023. Detta för att vi dels har svårt att hinna utbilda domare och funktionärer innan 

tävlingssäsongen startar, och dels för att ge konstsimmare/tränare mer tid för att anpassa musikprogrammen enligt 

gällande krav på innehåll och specificering med ”Coach Card”. Första tävling helt med de nya reglerna blir sedan RM 

2023. Följande regeljusteringar införs för tävlingssäsongen 2022/2023 i Sverige: 

 

 Figurer 

 C-klassen byter fullt ut till de nya reglerna för figurer enligt FINA 2022-2025. 

 B-klassens startlista kommer inte delas in i två delar, som de nya FINA-reglerna säger. Alla konstsimmare 

kommer in i samma startlista, och alla simmar samtliga fyra lottade figurer. I övrigt används de nya reglerna 

för figurer enligt FINA 2022-2025. 

 Poängbedömningen ska ske med 0.10-poängskalan enligt FINA 2022-2025. 

 

Fria musikprogram 

 Samtliga nya tidsregler följs enligt FINA 2022-2025 

 Fria program i Solo, Par, Mixed Par, Lag och Fri Kombination kommer fortsatt följa de gamla reglerna från FINA 

2017-2022, dvs inget krav på ett visst antal hybrider, akrobatik mm. 

 Fria kombinationer kommer fortsatt att vara en gren på nationella mästerskapstävlingar under detta 

övergångsår. Reglerna för Fria kombinationer är desamma som de varit under 2017-2021 i Sverige. 

o B-konstsimmare, Juniorer och Seniorer kan blandas enligt gällande åldersregler (se nedan) som gäller i 

Sverige (på samma sätt som Fria kombinationer fungerade 2017-2021 i Sverige) 

 Akrobatiskt program införs enbart för Juniorer och Seniorer, och följer de nya reglerna enligt FINA 2022-2025. 

Poängbedömningen kommer dock att göras enligt FINA 2017-2021. 

 Coach Card behöver inte lämnas in för fria program. 

 Poängbedömningen av fria program kommer ske med 3 paneler, Utförande+synk/Artistiskt/Svårighet, enligt 

de regler som gällde 2017-2021, förutom poängskalan som kommer vara 0.25-skalan istället. 

 

Tekniska musikprogram 

 Samtliga nya tidsregler följs enligt FINA 2022-2025. 

 Samtliga grenar ska innehålla fem tekniska obligatoriska moment, TRE (Technichal Requiered Element), 

i programmet. Val av vilka moment som finns med i programmet ska ske på samma sätt som beskrivs 

i de nya FINA-reglerna 2022-2025. Det finns inget krav på att de ska genomföras i någon speciell ordning. 

 Inga krav på hur många eller vilka fria hybrider som ska finnas med i det tekniska programmet. 

Övriga krav på specificerade hybrider, connections, akrobatiska delar mm ska följa FINA 2022-2025. 

 Ett reducerat ”Coach card” måste lämnas in där de fem momenten (TRE) specificeras i den ordning de utförs i 

programmet. Detta kommer sedan finnas tillgängligt för de domare som dömer momentens utförande. 

 Poängbedömningen av tekniska program kommer ske med 3 paneler, 

Utförandet av momenten (TRE)/Utförandet av övrigt+synk/Artistiskt, enligt de regler som gäller 2017-2021, 

förutom poängskalan som kommer vara 0.25-skalan istället. 

 

 

 

 



 

 

 

Åldersindelning 

Enligt tidigare beslut gällande åldersindelning på nationella tävlingar gäller följande: 

 

  Flickor   Pojkar 

C-klass  12 år och yngre  12 år och yngre 

Öppen C-klass Alla åldrar  Alla åldrar 

B-klass  13 – 15 år  13 – 16 år 

Junior  14 – 19 år*  14 – 20 år*  (* Till nästa säsong blir det start från 15 år) 

Senior  15 år och uppåt  15 år och äldre   

Masters 20 år och uppåt  20 år och uppåt   

( OBS att internationella tävlingar kan ha andra åldersindelningar ) 

 

Allmänt 

 All poängbedömning startar med musikens startande. 

 Regler för antal konstsimmare följer de nya FINA reglerna 2022-2025 

 Isbjörnen (tävling för bästa tekniska klubb), beräknas på de 3 högsta poängen i respektive tävlingsdel på RM 

(november 2022), förutom C-klassen. 

 Observera - Ovan undantag avses enbart för tävlingar i Sverige. Vid tävling utomlands måste programmen 

anpassas till de regler som gäller för aktuell tävling! 

 

Masters 

 Masters tävlar fortsatt enligt FINA 2017-2021 års regler då nya regler för Masters ännu inte har offentliggjorts. 

Undantag i Sverige är fortsatt att inga åldersindelningar görs, alla åldrar tävlar mot alla.  

 

 

Beslut av KU 2022-11-11 

 

 


