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Agenda

• Regeluppdatering

• De fem simsätten



Regeluppdatering



• 401.2
– Tillräckligt med 1 digital klocka om inte automatisk utrustning

är tillgänglig
• 402.5

– VKL ska enbart tillse att VK fullgör sina uppgifter, VK ska
rapportera direkt till TL, underskriven rapport

– Nationellt tillägg: kan även vara som tidigare, dvs via VKL
• 402.6

– VK:s uppgifter förtydligas och ansvarsområde preciseras
– Texten om handhavande av ryggplattformen flyttad hit
– VK ska rapportera direkt till TL, underskriven rapport
– Nationellt tillägg: kan även vara som tidigare, dvs via VKL/BD



• 402.9
– Kan vara nödvändigt med full uppsättning TT även vid  

automatisk tidtagning om inte videotidtagning används
• 404.5

– Sänkning av stopplinan numera nationellt tillägg, jfr 414
• 406

– Texten om ryggplattformen flyttad till VK:s uppgifter
• 407

– Texten något omflyttad, ingen ändring i sak
• 408

– Borttagen mening om fjärilskick på sidan i undervattensläge



• 409
– I frisim ska simmaren vara i bröstläge efter vändning innan

benspark eller armtag påbörjas
– Text om fjärdedelen tillagd även på lagmedley

• 411
– Texten om tusendelar borttagen

• 412 (nationell regel)
– Moderniserad och förtydligad ang halvautomatisk och  

manuell tidtagning
• 413

– Placeringar och tider dömda med automatisk  
tidtagning/överväxlingsutrustning ska gälla framför även 
VK:s beslut



• 414
– Omflyttad text enl anpassning till FINA
– Bassänglängderna ytterligare preciserade
– Banlinornas färger och största dimensioner krav på nationella  

mästerskap, jfr 303
– Startpallarnas numreringssystem är en rekommendation
– Stopplinan ej obligatorisk enl anpassning till FINA, jfr 404.5
– Vattenytans nivå ska hållas konstant och vara utan märkbar  

cirkulation
• 415

– Tidtagningsplattornas dimensioner förtydligade



De fem simsätten



Tävlingsfunktionärens uppgifter

Vändningskontrollant Måldomare

• Tidtagning• Ordning i mål

• Växlingar i lagsim

Tidtagare

• Utsim, simning före  
under och efter  
vändning , målgång

• Startordning  i lagsim

• Växlingar i lagsim

• Skyltar vid 800 och  
1500 m frisim

• Varningssignal vid  
800 och 1500 m  
frisim

Iaktta
Rapportera



Start

1

2

3

Tävlingsledaren
visslar

Gå upp på pallarna, alt  
Hoppa i vattnet

Tävlingsledaren  
visslar

Tävlingsledaren  
visslar

Ta av överdrag!
Kom fram till pallarna!

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid ryggsim: Inta 
startposition vid 
bassängväggen



Frisim

Start • Från pallen
• Högst 15 m under vattenytan (huvudet)

Simning • Fritt simsätt
• Bryta vattenytan
• Frisimssträckan i medley är annat simsätt än

bröst-, rygg- eller fjärilsim

Vändning • Beröra väggen
• Högst 15 m under vattenytan (huvudet)

Målgång • Beröra väggen



Längdräkningsskyltar

5 m

2 längder kvar

Varningssignal



Ryggsim

Start • I vattnet, ansiktet mot startväggen
• Händerna om starthandtagen
• Högst 15 m under vattenytan (huvudet)

Simning • Ryggläge, kroppen upp till 90o

• Bryta vattenytan



Hjälpmedel



Ryggsim

Vändning • Rygg- eller bröstläge
• Ett kontinuerligt en- eller tvåarmstag ihop med volt
• Ej simning i bröstläge
• Beröra väggen
• Ryggläge när simmaren lämnar väggen
• Högst 15 m under vattenytan (huvudet)

Målgång • Ryggläge
• Beröra väggen



Bröstsim

Start • Från pallen, bröstläge
• Ett armtag bakom höftlinjen då simmaren får vara

under vattenytan
• En nedåtgående fjärilskick tillåten före första  

bröstbentaget
• Huvudet bryta vattenytan innan händerna vänds

inåt i andra armtaget
• Varje simtag ska bestå av ett armtag och ett bentag  

i den ordningen



Bröstsim

Simning • Bröstläge
• Arm- och benrörelser liksidiga i samma

horisontella plan
• Händerna framåt i, under eller över vattenytan
• Händerna tillbaka i eller under vattenytan
• Armbågarna under vattenytan
• Fötterna vrids utåt, ej alternerande rörelser eller

nedåtgående fjärilskickar
• Huvudet bryta vattenytan varje simtag



Bröstsim

Vändning • Armbågarna får vara över vattenytan sista
armtaget före vändning

• Samtidig handisättning, åtskilda händer i, över
eller under vattenytan

• Vändning får ske med ett armtag som inte följs av  
ett bentag (ej komplett simtag)

• Bröstläge när simmaren lämnar väggen
• Ett armtag bakom höftlinjen då simmaren får vara  

under vattenytan
• En nedåtgående fjärilskick tillåten före första

bröstbentaget
• Huvudet bryta vattenytan innan händerna vrids  

inåt i andra armtaget



Bröstsim

Målgång • Armbågarna får vara över vattenytan sista
armtaget före målgång

• Samtidig handisättning, åtskilda händer i, över
eller under vattenytan

• Målgång får ske med ett armtag som inte följs av  
ett bentag (ej komplett simtag)



Åtskilda händer i bröst och fjäril

Tillåtet

Ej tillåtet



Fjärilsim

Start

Simning

• Från pallen, bröstläge
• En eller flera fjärilskickar och ett armtag för att nå

vattenytan
• Högst 15 m under vattenytan (huvudet)

• Bröstläge, vara i ytläge
• Armrörelser framåt liksidigt och samtidigt över

vattenytan
• Armrörelser bakåt samtidigt
• Fjärilskickar samtidigt och i oförändrat inbördes

läge



Fjärilsim

Vändning

Målgång

• Samtidig handisättning, åtskilda händer i, över
eller under vattenytan

• Bröstläge när simmaren lämnar väggen
• En eller flera fjärilskickar och ett armtag för att nå  

vattenytan
• Högst 15 m under vattenytan (huvudet)

• Samtidig handisättning, åtskilda händer i, över  
eller under vattenytan



Medley – individuell och lag

Start

Simning

Vändning

Målgång

• Enligt respektive simsätt

• Enligt respektive simsätt
• Frisim är varje annan stil än ryggsim, bröstsim eller  

fjärilsim

• Enligt respektive simsätt
• Frisimsvändning , bröstläge innan benspark eller  

armtag
• Växling till nytt simsätt enligt regler för målgång

för avslutat simsätt

• Beröra väggen



Lagsimning

• Nästa simmares fötter får inte lämna pallen förrän föregående
simmare gått i mål

• Rörelse på pallen tillåten
• Simmare som lämnar bassängen får inte hindra andra

simmare
• Simmare, annan än den som fullföljer sin sträcka, får inte gå i  

vattnet innan alla deltagande lag gått i mål
• Mixad lagsimning tillåten , två herrar och två damer

• Startordning i lagsimning innan start

• Rekord på startsträckan i lagsimning, dock ej i mixat lag



Loppet

• Ej damer och herrar i samma individuella lopp

• Start, simning och målgång på samma bana

– möjligt med 2 per bana på 400, 800 o 1500 frisim

• Vändning mot väggen

• Frisim - stå på botten, men inte gå

• Ej hindra annan simmare

• Inga hjälpmedel (simglasögon OK)

• Ingen farthållningshjälp



Felaktig start

Upptäckt före startsignalen
• diskvalifikation
• återkalla övriga
• börja om

Upptäckt efter startsignalen
• heatet simmas
• diskvalifikation efteråt



Manuell tidtagning

• Startas av tidtagare
• Stoppas av tidtagare
• Fordrar måldomare och måldomarledare



Halvautomatisk tidtagning

• Startas av starter
• Stoppas av tidtagare
• Fordrar måldomare och måldomarledare



Automatisk tidtagning

• Startas av starter
• Stoppas av simmare
• Fordrar inte måldomare och måldomarledare


