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ställer en funktionärslista och tillsammans med 
tävlingsledaren bestämmer tid för funktionärs-
möte. Förslag på funktionärslista återfinns i 
bilaga 4.

Tävlingsansvarig
Tävlingsansvarig ska i god tid kontrollera 
tävlingsarenan och utrustningen. Förslag på 
checklista återfinns i bilaga 1.

Under tävlingen
Tävlingsansvarig
Den som är tävlingsansvarig ska vara lättill-
gänglig under hela tävlingen och kunna se till 
att praktiska frågor som rör själva tävlingen 
snabbt kan lösas.

Efter tävlingen
Resultatlistor
Om ingen protest lämnas till tävlingsledaren är 
resultatlistan officiell när tiden för protest har 
gått ut, det vill säga 30 minuter efter respektive 
grens slut i försök, semifinal eller final.  

Resultatrapportering ska ske till Svenska 
Simförbundets simidrottsdatabas Octo, där alla 
resultat från sanktionerade tävlingar lagras.

Rekordanmälan
För att rekord ska godkännas krävs att tävlingen 
är sanktionerad. Se mer om rekordbestämmel-
serna i Svenska Simförbundets mästerskaps- 
och rekordbestämmelser.

Tävlingsplanering

Före tävlingen
Sanktion
En förening som vill anordna en nationell 
tävling måste i god tid söka sanktion hos det 
berörda distriktsförbundet. Sanktion för interna-
tionella tävlingar söks hos det berörda distrikts-
förbundet, som efter tillstyrkan eller avstyrkan 
vidarebefordrar ärendet till Svenska Simförbun-
det för avgörande.

Inbjudan
•		Vid	nationella	mästerskap	gäller	särskilda	
regler.

•		Vid	distrikts	-	och	regionsarrangemang	
	kontrolleras	med	respektive	distrikts	förbund	
om	det	finns	särskilda	överens	kommelser	för	
dessa	tävlingar.

•		Vid	vanliga	inbjudningstävlingar	gäller	
	föreningens	regler.

Startlista med PM
Startlistan är en förteckning över anmälda 
simmare och är sorterad efter anmälningstider 
i varje gren. Startlistan utgör grunden till den 
seedade heatlistan. Utöver startlistan publicer-
as också ett PM med tävlingsinformation, där 

föreningarna även inbjuds till ledarmöte. Allt i 
enlighet med angivna tidpunkter i inbjudan.

Avanmälningar och efteranmälningar
För att underlätta för den arrangerande för-
eningen är det nödvändigt att avanmälningar 
liksom eventuella efteranmälningar görs i så 
god tid att tävlingen kan starta på utsatt tid, 
varför senaste tidpunkt för dessa anmälningar 
bör anges i inbjudan. Minst lika viktigt är att 
deltagande ledare vet var de ska lämna in avan-
mälningar respektive efteranmälningar.

Vid alla mästerskap gäller särskilda regler, se 
mästerskapsbestämmelserna i Svenska Simför-
bundets tävlingsbestämmelser.

Insimningen bör vara slut senast 10–15 minu-
ter före första start. Detta för att en sista kontroll 
av tidtagningsplattor och backupknappar ska 
hinnas med.

Funktionärsansvarig
Arbetet med att förse tävlingen med nödvändigt 
antal utbildade funktionärer bör starta i god tid 
före tävlingen. Ansvaret för detta ligger på den 
som är funktionärsansvarig för tävlingen. Det 
är även den funktionärsansvariga som samman-

Tillsammans kan vi göra en bra tävling för alla


