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Från planering till målgång

I det här avsnittet fokuserar vi inledningsvis på 
det som behöver göras före tävlingsdagen och 
det som berör regelverk, bestämmelser och 
anvisningar. Vi kommer därefter att beskriva 
förfarandet på själva tävlingsdagen. 

Tävlingsplanering
Att anordna ett arrangemang kräver en gedigen 
planering och en rad faktorer att ta ställning till. 
Arbetet varierar beroende på hur stor tävlingen 
är och hur tävlingsplatsen ser ut. Det gäller att 
kunna anpassa sig efter rådande förhållanden.

Tävlingsplatsen
Bansträckningen ska läggas så att det går att 
undvika alltför mycket trängsel och trånga 
passager. Det är särskilt viktigt vid start och mål 
samt vid riktningsförändringar. Dessutom ska 
inspektion och eventuell dykning genomföras 
så att inga hinder finns som kan skada eller 
hindra simmare längs banan. Fasta föremål 

under och på vattenytan ska vara väl utmärkta 
och deltagarna ska vara informerade om dessa 
före start.

Valet av lämplig tävlingsplats ska också göras 
med hänsyn till vattendjup och till att vatten
kvaliteten har godkända värden samt att avlys
ning eller avspärrning av eventuell båttrafik är 
möjlig.

Tävlingsbanans märkning ska vara synlig 
och tydlig – alla riktningsförändringar och 
vändnings punkter ska vara väl utmärkta. 

Vattendjup
Vattendjupet på tävlingsområdet ska kontroller
as så att det uppfyller kraven för tävlingar i 
öppet vatten. FINA rekommenderar minsta 
tillåtna vattendjup till 140 centimeter. 

Sanktion
En förening som vill anordna en tävling i öppet 
vatten måste i god tid söka sanktion för arrange
manget. Aktuell information om vad det 
innebär och hur detta går till redovisas på 
Svensk Simidrotts hemsida. 

Arrangörsmanual för öppet vatten distribueras i 
samband med utbildningen. I manualen redovisar vi 
mer ingående planeringsarbetet före, under och ef-
ter arrangemanget samt säkerheten kring tävlingen.

Vid mästerskap gäller särskilda regler. Du hittar 
dessa regler på Svensk Simidrotts hemsida. Skriv 
"Mästerskapsbestämmelser" i sökfältet.

Inbjudan
Vad en inbjudan ska innehålla och när den ska 
skickas ut beror på vilken typ av tävling det är.

•  Vid nationella mästerskap gäller särskilda 
regler. 

•  Vid distriktsarrangemang kontrolleras det 
med distriktsförbundet om det finns särskilda 
överenskommelser för dessa tävlingar.

•  Vid vanliga inbjudningstävlingar gäller arrange-
rande förenings regler.

Startlista och PM
Startlistan är en förteckning över anmälda 
simmare med föreningstillhörighet och licens
nummer för öppet vatten. Startlistan är sorterad 
efter klass och distans. Utöver startlistan bör 
också ett PM publiceras före tävlingsdagen, som 
innehåller tävlingsinformation, kontaktupp

gifter och annan viktig information som rör 
arrangemanget. 

Avanmälningar och efteranmälningar
För att underlätta för den arrangerande 
föreningen är det nödvändigt att det finns en 
tydlig deadline för eventuella avanmälningar 
och efteranmälningar. Senaste tidpunkt för 
dessa anmälningar bör anges i inbjudan. På så 
sätt ökar möjligheten att anpassa tidtagnings
utrustningen, starta på utsatt tid och uppfylla 
alla säkerhetsaspekter.


