
+46(0)10-476 53 00

Heliosgatan 3 
120 30 Stockholm

svensksimidrott.s e

Organisation s numme r
802002-9719

 

31 oktober 2022 

Info om Tempus, samt utförande av Fortsättningstävling  

 

Under perioden fram till årsskiftet, är det några saker i Tempus, som vi behöver göra 

er uppmärksamma på. Dessutom finns nedan lite instruktioner om utförande av 

Fortsättningstävling. Finns det oklarheter och frågor kring detta, så hör av er till Erika 

Meeker, verksamhetsutvecklare för barn och ungdom.  

Tempus Open:  

Tider för simmare 12 år och yngre, kommer inte längre synas i Tempus Open. Informera gärna om detta i er förening samt till 

föräldrar om detta att det är beslut taget av Simförbundet. 

Tempus Anmälan:  

För en simmare som anmäls till en gren med fullt regelverk, används de tider som hen har med fullt regelverk.  

För en simmare som anmäls till en gren med fortsättningsregelverk, används de tiderna som hen har i fortsättningsregelverk.  

Det går inte att använda en tid från fullständigt regelverk för anmälan till fortsättningsgrenar. Många av simmarna har ju 

tider från fullt regelverk eftersom det var det enda som fanns fram till 5 oktober. Efter nyår kommer alla simmare 12 år och 

yngre att bara tävla i fortsättningsgrenar, och det som blir lite krångligt nu, kommer att försvinna då.  

Eftersom det är samma för alla, blir felaktigheterna i seedning små. De flesta anmäls på tider som är något sämre än deras 

personliga, och det är under en övergångsperiod.  

Om en simmare inte har en resultattid simmad i grenens tävlingsnivå, så kan ett resultat från den tidigare tävlingsnivån 

användas. Det innebär att om simmaren inte har något resultat i tävlingsnivå Fullständigt regelverk, så kontrolleras det om 

simmaren har ett resultat simmad i tävlingsnivå Fortsättning och då används det som anmälningstid. Saknar simmaren 

resultat både i Fullständigt regelverk och Fortsättning, så används en nolltid som anmälningstid. 

 

 

 

 



  
 

 

Utförande Fortsättningstävling:  

Regelverket för fortsättningstävling inkluderar att simmaren ska diskvalificeras om hen gör något av följande:  

• Gjort en grov tjuvstart. (dvs lämnar pallen avsiktligt tidigare än startsignalen. Fall rakt ner, till exempel, räknas ej 

som tjuvstart då simmaren inte gynnas av det) 

• Simmat fel simsätt*. 

• Ej vidrört vägg vid vändning eller målgång. 

• Dragit i linan. 

• Hindrat medtävlare. 

*Med detta menas att simmaren till exempel simmar crawl istället för bröstsim. Inte att simsättet är felaktigt, till 

exempel släpande armar i fjärilsim. Enstaka arm- eller bentag i fel simsätt leder inte heller till diskvalifikation. 

 

Dessa regler finns, eftersom de stävjar sådant som gör att simmaren tillskansar sig en fördel tidsmässigt i relation till andra 

simmare.  

 

Det har kommit till vår kännedom att funktionärer inte diskvalificerat simmare som brutit mot någon av reglerna ovan i 

Fortsättningstävling, så det kan behövas mer information/utbildning i detta. Vi vill att ni som ledare som tar del av detta, 

informerar era simmare om vad det är som gäller. Ni ska, naturligtvis, fortsätta att lära de att simma regelrätt. En av 

anledningarna till att vi genomför förändringen, är att simmare 12 och yngre, inte ska straffas om de glömmer bort, eller 

råkar göra fel på en tävling.  

Om simmare på i Fortsättningsgrenar tillåts bryta mot de regler som finns uppsatta, kan det leda till att simmaren får en tid 

som är snabbare än vad hen skulle simmat regelrätt. De som är funktionärer på fortsättningstävlingar, ska instruerats om 

ovanstående regler av en utbildad tävlingsfunktionär. Om det råder oklarheter i vad som gäller, måste ni höra av er till oss för 

att få klarhet.  

/Erika Meeker, verksamhetsutvecklare för barn och ungdom Svenska Simförbundet 

Erika.meeker@svensksimidrott.se 010-476 53 16 
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