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Förtydliganden, ändringar och tillägg till övergångsreglerna 2023 
Inför och under regelclinic helgen 28-29 januari har konstsimsutskottet och medverkande deltagare 
fördjupat sig ännu mer i de nya regler som gäller under övergångsåret 2023. Detta har gjort att en del 
förtydliganden, ändringar och tillägg behöver göras till de övergångsregler som publicerades i 
december 2022. 
 

Förtydliganden 
Coach Cards 
Coach cards för tekniska program ska lämnas in till arrangerande förening senast 14 dagar innan 
tävlingen börjar. Coach carden ska sedan lämnas vidare till de domare som ska döma tekniska 
moment senast fem dagar innan tävlingsstart.  
World aquatics mall för coach card ska användas och coach cardet ska innehålla de fem valda 
tekniska momenten, TRE, samt ordningsföljd på momenten. 
 

Lottning av B-figurer 
Inga obligatoriska grupper finns. Man lottar två grupper (totalt fyra figurer). Först lottas två av 
Sektionerna A, B och C. Därefter lottas en grupp per sektion (Grupp 1 eller Grupp 2). Tidsmässigt sker 
lottningen så långt innan som de nya reglerna säger. Det ska anges tydligt i inbjudan hur annonsering 
av lottade figurer ska ske.  
 

Tillägg 
Male solo 
Om det enbart finns en pojke/man med i tävlingsgrenen så har tävlingen en damklass och en klass 
öppen för alla könstillhörigheter. Om minst två manliga tävlande finns bildar de en egen klass. 
Observera att gällande ålderskategorier fortsatt gäller (dvs. ålder mellan killar och tjejer skiljer sig åt).  
 

Nollor 
Samtliga domare ska alltid sätta en siffra och hålla kvar den tills panelledare/tävlingsledare fattat 
beslut om huruvida poängen ska vara noll eller inte. Om någon av domarna har satt en nolla ska 
tävlingsledaren tillsammans med assisterande tävlingsledare avgöra om poängen ska vara noll eller 
inte. I enlighet med de nya reglerna så får tävlingsledaren titta max tre gånger på videon, har man 
inte kommit fram till något sker bedömning till konstsimmarens fördel.  
 

Ändringar 
Poängintervall för musikprogram 
Enligt tidigare svenska övergångsregler ska bedömning av musikprogram ske med 0.25-
poängsintervall. Bedömningen av figurerna sker med 0.1-poängsintervall. Framöver under detta 
övergångsår ska all bedömning ske med 0.1-poängsintervall. 
 

De nya reglerna för tillåtna avvikelser för angivna antal varv gäller.  
Enligt gamla reglerna så tillåts ett felintervall på upp till den specificerade avvikelsen, enligt nya 
reglerna till och med den specificerade avvikelsen. I t.ex. continuous spin tilläts enligt gamla reglerna 
179 graders avvikelse, enligt nya reglerna tillåts 180 graders avvikelse. I övriga spinnar (ej combined 
spin) tillåts ett felintervall på 25% enligt nya reglerna (precis under 25% enligt de gamla reglerna). Vi 
ska enligt övergångsreglerna döma figurer enligt nya regler, men musikprogram enligt gamla regler. 
Med denna ändring kommer de NYA reglerna för tillåtet felintervall gälla i både figurer och 
musikprogram samt i alla åldersklasser (även masters). 
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Tidtagning  
Enligt nya reglerna ska längden på musikprogrammet anges i tävlingsanmälan. Musikmästaren är 
sedan ansvarig för att ange den slutliga elektroniska tiden. Rekommenderat är att följa de nya 
reglerna, men det är upp till arrangerade förening och tävlingsledare om tidtagare ska användas eller 
inte. Det måste framgå tydligt i inbjudan vad som gäller. 
 

Obligatoriska moment i tekniska program 
Förutom de fem tekniska momenten (TRE) finns ytterligare obligatoriska moment i tekniska program, 
enligt de nya reglerna. Dessa delar bör finnas med i det tekniska programmet men inga avdrag görs 
om de saknas. Dessa moment ska inte lämnas in på coach card. 


