
Uppdateringsformalia

Nationella regelmötet 2022-11-19--20



• Uppdateringsperiod
• 21 november 2022 till och med den 31 mars 2023

• Vilka kan uppdateras?
• Alla funktionärer som har ett funktionärskort som gäller fram till 

och med den 31 mars 2023

• Vilka är behöriga att uppdatera?
• KLÄRK som deltagit på det nationella regelmötet
• KLÄRK som har uppdaterats av annan KLÄRK som deltagit på det 

nationella regelmötet



• Tidsåtgång
• Cirka 1-1,5 timme
• Avsätt gärna lite tid för frågor och diskussion, även om existerande 

regler  

• Hur ska uppdateringen rapporteras?
• Via Idrott On Line (IOL)
• För mer specifik information kontrollera med respektive SDF

• Reglerna kan komma att justeras av FINA
Håll er uppdaterade genom kungörelserna på 
SSF:s hemsida

https://svensksimidrott.se/om-oss/styrande-dokument/kungorelser

https://svensksimidrott.se/om-oss/styrande-dokument/kungorelser


Nya regler som gäller från 2023-01-01









Regel 402.1.9
Regeln tar främst fasta på större 
internationella tävlingar där man har tillgång 
till målkameror. Man ger därför TL möjlighet 
att flytta ansvaret från 
vändningskontrollanterna till videorummet. 
För vår del kommer ansvaret fortsatt att ligga 
på vändningskontrollanterna.













Regel 407.2 och 407.4
I bröstsim, regel 407.2 och 407.4, har 
regleringen om att alla arm- och benrörelser ska 
vara i samma horisontella plan tagits bort. RK 
har ersatt ”avvikande rörelse” med 
”alternerande rörelse” för att uttrycken ska vara 
enhetliga i hela bröstsimsavsnittet samt för att 
det överensstämmer med benämningen i 
FINA:s regelverk. 

Det är således tillåtet att kroppen ligger snett i 
vattnet så länge arm- och bentag är samtidiga. 
Det är helheten som ska bedömas och ”saxade” 
armar och ben är i och med ändringen tillåtet.



Regel 409.1 och 409.2 (Reglering och FINA:s tolkning)
Reglerna har kompletterats med en tidigare justering 
(interpretation) från FINA som tillåter simmaren att i 
frisimssträckan lämna väggen i ryggläge men att innan 
någon benspark eller fjärilskick utförs måste simmaren 
ha återvänt till bröstläge.

FINA har ytterligare tolkat regeln så att ryggläge även 
är tillåten efter att ha lämnat väggen efter 
simsättsbytet från bröst till frisim.
Skälet till att tidigare reglering om armtagen tagits bort 
är att man kommit fram till att det detta är svårt att 
utföra och skulle det mot förmodan utföras i ryggläget 
så är det FINA:s uppfattning att man simmar ryggsim 
och därmed ska diskvalificeras.



Regel 410.2
Om simmaren ej slutför hela distansen ska 
vederbörande diskvalificeras för att inte ha 
fullföljt distansen. Det gäller före alla andra 
orsaker oavsett om dessa skett innan 
simmaren avbryter loppet. I resultatlistan 
noteras DSQ.



Regel 410.9
Den tekniska utrustningen som 
simmare tillåts bära ska vara av 
envägstyp, det vill säga att den bara får 
spela in data eller sända data från 
simmare till en mottagare på annan 
plats. Utrustningen får således inte 
överföra signaler till simmaren. TL bör 
kontrollera utrustningen innan 
tävlingen.



Regel 411.1 (justerad efter regelmötet)
Lydelsen justerad från att simmaren ”ska 
erbjudas omsim” till att simmaren ”kan 
erbjudas omsim”. Det kan finnas orsaker 
till att man kanske inte behöver simma 
om.





Förtydliganden



Regel 402.1.9
• Regeln tar främst fasta på större internationella tävlingar där man har tillgång 

till målkameror. Man ger därför TL möjlighet att flytta ansvaret från 
vändningskontrollanterna till videorummet. För vår del kommer ansvaret 
fortsatt att ligga på vändningskontrollanterna.

Regel 407.2 och 407.4
• I bröstsim, regel 407.2 och 407.4, har regleringen om att alla arm- och 

benrörelser ska vara i samma horisontella plan tagits bort. RK har ersatt 
”avvikande rörelse” med ”alternerande rörelse” för att uttrycken ska vara 
enhetliga i hela bröstsimsavsnittet samt för att det överensstämmer med 
benämningen i FINA:s regelverk. 

Det är således tillåtet att kroppen ligger snett i vattnet så länge arm- och 
bentag är samtidiga. Det är helheten som ska bedömas och ”saxade” armar 
och ben är i och med ändringen tillåtet.



Regel 409.1 och 409.2 (Reglering och FINA:s tolkning)
• Reglerna har kompletterats med en tidigare justering (interpretation) från 

FINA som tillåter simmaren att i frisimssträckan lämna väggen i ryggläge men 
att innan någon benspark eller fjärilskick utförs måste simmaren ha återvänt 
till bröstläge.

FINA har ytterligare tolkat regeln så att ryggläge även är tillåten efter att ha 
lämnat väggen efter simsättsbytet från bröst till frisim.
Skälet till att tidigare reglering om armtagen tagits bort är att man kommit 
fram till att det detta är svårt att utföra och skulle det mot förmodan utföras i 
ryggläget så är det FINA:s uppfattning att man simmar ryggsim och därmed ska 
diskvalificeras.



Regel 410.2
• Om simmaren ej slutför hela distansen ska vederbörande diskvalificeras för att 

inte ha fullföljt distansen. Det gäller före alla andra orsaker oavsett om dessa 
skett innan simmaren avbryter loppet. I resultatlistan noteras DSQ.

Regel 410.9
• Den tekniska utrustningen som simmare tillåts bära ska vara av envägstyp, det 

vill säga att den bara får spela in data eller sända data från simmare till en 
mottagare på annan plats. Utrustningen får således inte överföra signaler till 
simmaren. TL bör kontrollera utrustningen innan tävlingen.

Regel 411.1 (justerad efter regelmötet)
• Lydelsen justerad från att simmaren ”ska erbjudas omsim” till att simmaren 

”kan erbjudas omsim”. Det kan finnas orsaker till att man kanske inte behöver 
simma om.
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