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1.

Giltighet

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommittés (Parasport Sverige)
styrelse beslutar om dessa regler. Reglerna ska äga tillämpning vid mästerskapstävlingar samt
vid övriga tävlingar där annat ej har beslutats.
Brott mot dessa regler kan leda till bestraffning i enlighet med RF:s stadgar,
kapitel 14.
Tävlingsjury (motsvarande) har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktas i dessa
tävlingsbestämmelser.
Parasport Sveriges mästerskapstävlingar får anordnas i de idrottsgrenar för vilka mästerskap
godkänts av Parasport Sverige.
Parasport Sveriges idrottskommittéer fastställer arrangör för svenska mästerskap i form av
rullande femårsplan.
2.

Ändring av idrotters tävlingsregler

Regeländring träder i kraft dels 1 januari och dels 1 juli beroende på idrotternas respektive
tävlingssäsong, vilka anges i reglerna. Undantag från detta kan göras om regeländringen är av
teknisk karaktär fastställd av internationellt förbund. I sådana fall kan ändring göras både 1
januari och 1 juli.
Beslut om regeländring fattas:
Av respektive Idrottskommitté om regeländringen är av teknisk karaktär fastställd av
internationellt förbund.
Av respektive Idrottskommitté om regeländringen är av teknisk karaktär, och där regler inte
fastställs av internationellt förbund. Sådana förslag till regeländringar ska delges berörda
föreningar för yttrande (regelkonferens eller remiss) innan slutbehandling sker.
Av Parasport Sveriges styrelse om regeländring är av policykaraktär, exempelvis
klassningsfrågor.
Om inte särskilda skäl föreligger ska regeländring vara Parasport Sverige tillhanda senast en
månad innan reglerna träder i kraft. För regeländringsförslag gäller tiden två månader före
ikraftträdande-dagen.
3.

Åldersklasser

Åldersindelning regleras i respektive idrotts regler.
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4.

Tävlingsdräkt

Enhetlig klubbdräkt ska bäras vid tävlingar sanktionerad av SHIF/SPK.
5.

Mästerskapstävlingar och mästerskapstecken

Parasport Sveriges officiella mästerskapstävlingar
Svenskt mästerskap (SM)
Svenskt mästerskap för juniorer (JSM)
Distriktsmästerskap (DM)
Distriktsmästerskap för juniorer (JDM)
I dessa utdelas Parasport Sveriges, eller i förekommande fall RF:s, mästerskapstecken.
Öppna mästerskapstävlingar
Svensk mästare och mottagare av förbundets mästerskapsmedaljer blir endast den som enligt
förbundets bestämmelser representerar en till förbundet ansluten förening. Utländska
deltagare äras med annat pris.
Parasport Sveriges mästerskapstecken får utdelas endast i tävling, där minst två tävlande från
olika föreningar startar i respektive gren/klass. I lagmästerskap ska minst två lag från olika
föreningar starta.
Följande princip gäller för utdelning av mästerskapstecken i respektive gren/klass.
2 deltagare = endast guld delas ut.
3 deltagare = guld och silver delas ut.
4 deltagare eller fler = guld, silver och brons delas ut.
Parasport Sverige svarar för kostnaderna för SM-tecken (1:a pris). Arrangören svarar för
kostnaden för 2:a pris (silver) och 3:e pris (brons).
6.

Rekord

Svenskt rekord kan vid tävling sättas av medlem i Parasport Sverige-förening som är svensk
medborgare, eller utländsk medborgare som varit permanent bosatt i Sverige under en
sammanhängande tid av ett år om:
a)
b)
c)

Tävlingen är mästerskapstävling eller sanktionerad av Parasport Sverige/SDF eller
annat SF/SDF.
Officiella tävlingsregler följts.
Funktionärerna är godkända enligt respektive idrotts bestämmelser.

Distriktsrekord kan vid tävling sättas av medlem i Parasport Sverige-förening som är svensk
medborgare, eller utländsk medborgare som varit permanent bosatt i Sverige under en
sammanhängande tid av ett år, som tillhör och representerar förening inom distriktet
ansluten till Parasport Sverige om:
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a)
b)
c)

Tävlingen är mästerskapstävling eller sanktionerad av Parasport Sverige/SDF eller
annat SF/SDF.
Officiella tävlingsregler följts.
Funktionärerna är godkända enligt respektive idrotts bestämmelser.

7.

Arrangörs skyldigheter vid mästerskapstävling

Arrangerande förening eller SDF ska tillsätta en organisationskommitté. I
organisationskommittén för SM-tävlingar ska en ledamot från aktuell idrottskommitté ingå.
Vid DM-tävlingar utser respektive SDF en representant till organisationskommittén.
Organisationskommittén ansvarar för:
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

söka sanktion hos SDF och/eller Parasport Sverige
idrottsanläggningarna fyller reglementsenliga krav
anläggningarna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i erforderlig
utsträckning
funktionärer och domare är godkända
tävlingsutrustningar och redskap är reglementsenliga
inbjudan sänds ut enligt punkt tio i dessa regler
mästerskapstecken utdelas
resultatlistor publiceras omedelbart efter tävlingarna och insänds digitalt till
Parasport Sverige
legitimerad sjukvårdspersonal finns tillgänglig
kontrollera att samtliga tävlande innehar giltig licens

Om en gren eller klass måste ställas in på grund av att för få deltagare anmälts, ska
arrangören omedelbart efter anmälningstidens utgång skriftligen underrätta berörda
föreningar om saken.
8.

Inbjudan

Inbjudan till SM ska offentliggöras senast tre månader före första tävlingsdag.
Inbjudan till övriga mästerskapstävlingar ska offentliggöras senast sex veckor före första
tävlingsdag.
Av inbjudan till mästerskapstävlingar ska följande framgå:
-

tidpunkt
plats
regler som tillämpas
idrotter och grenar
skadegrupper
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-

klasser
kvalifikationskrav
tävlingslicens krävs
antal deltagare per förening
information om lämplig inkvartering och kostnader härför
senaste tidpunkt för anmälan, efteranmälan och avanmälan
anmälningsförfarande
anmälningsavgift, efteranmälningsavgift och ev. straffavgift

9.

Anmälan

Senaste tidpunkt för anmälan till mästerskapstävlingar bestäms av respektive arrangör, dock
som mest sex veckor före första tävlingsdagen.
Anmälan till SM ska ske på därför avsedd blankett.
I alla idrotter, om inte annat anges i idrottens regler, kan den aktive tävla i
högre klass (lindrigare funktionsnedsättning) än den han/hon tillhör. Vid ett och samma
tävlingsarrangemang kan den aktive delta i endast en klass.
Anmäld tävlande som utan giltig orsak uteblir från tävlingen kan anmälas till bestraffning
enligt 14 kapitlet i RF:s stadgar.
10.

Domare och funktionärer

Domare och funktionärer ska vara godkända enligt respektive idrotts regler.
11.

Jury

Vid mästerskapstävlingar ska en jury tillsättas av organisationskommittén. Juryn fattar beslut
med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I juryn ska ingå en teknisk
expert i aktuell idrott. I övrigt se respektive idrotts regler.
12.

Protester

Protester kan endast inlämnas av aktiv eller representant för deltagande förening. Protesten
ska vara skriftlig och åtföljas av en protestavgift på 500 SEK. Protestavgiften återbetalas om
protesten bifalls.
Protest rörande frågor av idrottsteknisk natur (redskap etc) ska lämnas till tävlingsjuryn,
senast 30 minuter efter grenens/matchens avslutande. Tävlingsjuryns beslut kan inte
överklagas.
Protest rörande klassindelning ska lämnas till tävlingsjuryn för vidarebefordran till Parasport
Sveriges medicinska kommitté, som beslutar i ärendet. Om protesten leder till omklassning
gäller den nya klassen med omedelbar verkan, men inte retroaktivt.
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13.

Tillstånd för radio- eller TV-sändning

Parasport Sverige förfogar ensamt över samtliga rättigheter avseende radio- och TV-sändning
samt andra former av överföring av ljud och rörliga bilder via Internet eller annat medium
liksom textrapportering rörande match eller förberedelser till match.
Förening eller SDF får inte, utan Förbundsstyrelsens tillstånd, förfoga över dessa rättigheter.
Åskådare eller annan får inte utan arrangörens medgivande göra videoupptagning eller annan
motsvarande upptagning av rörliga bilder och/eller ljud liksom fortlöpande textrapportering
från match samt all annan slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.

14.

Doping

Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet. Med doping menas de förseelser som
anges i Idrottens dopingreglemente, se kap. 13 RF:s stadgar, se www.rf.se. Den som gör sig
skyldig till doping kan bestraffas enligt detta reglemente.
15.

Sanktioner i tävlingshänseende på grund av dopingförseelse

Automatisk ogiltighet av individuella tävlingsresultat
En förseelse som upptäckts vid kontroll i samband med tävling medför att individuella resultat
som uppnåtts i den aktuella tävlingen automatiskt blir ogiltiga med allt vad därav följer såsom
förlust av vunnen medalj, poäng och pris.
Ogiltigförklaring av individuella resultat vid evenemang
En förseelse under eller i samband med enskild tävling i ett evenemang får, efter beslut av
enligt evenemangets regler ansvarigt organ, medföra att idrottsutövarens tidigare individuella
resultat i evenemanget blir ogiltiga med allt vad som därav följer såsom förlust av alla
medaljer, poäng och priser.
Om idrottsutövare styrker att förseelsen vid tävlingen inte beror på fel eller försummelse från
utövarens sida, ska dock utövarens resultat i de tidigare tävlingarna gälla. Detta gäller inte om
resultaten i de andra tävlingarna kan ha påverkats av utövarens förseelse.
Ogiltigförklaring av individuella tävlingsresultat efter förseelse
Alla individuella tävlingsresultat som uppnåtts efter det att förseelse konstaterats ska, såvida
det inte är oskäligt, ogiltigförklaras med allt vad därav följer, innefattande förlust av medaljer,
poäng och priser.
Konsekvenser för lag
I seriematch för lag, i vilken två eller fler spelare som dömts för brott mot dopningreglerna
spelar, erhåller den icke felande föreningen segern. Avser matchen tävling som spelas enligt
utslagsmetoden, ska felande förening uteslutas ur tävlingen.
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I idrotter som inte är lagidrotter, men där belöningar ges lagvis, kan laget bli diskvalificerat
eller dömas till annan disciplinär påföljd enligt tävlingsreglerna när en eller flera idrottare i
laget har begått en förseelse
16.

Sanktioner i tävlingshänseende på grund av ekonomiska missförhållanden

Ogiltigförklaring av individuella tävlingsresultat efter förseelse
Alla individuella tävlingsresultat som uppnåtts efter det att förseelse konstaterats ska, såvida
det inte är oskäligt, ogiltigförklaras med allt vad därav följer, innefattande förlust av medaljer,
poäng och priser, för det fall att idrottsutövare inom ramen för sin idrottsliga verksamhet
gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende.
Konsekvenser för förening/lag
Föreningslag ska stängas av i två säsonger, såvida inte särskilda skäl föreligger;
när föreningen


grovt åsidosatt vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd omfattning underlåta
att betala skatter och allmänna avgifter



underlåtit att i rätt tid till SHIF/SPK betala klar och förfallen fordran på betydande
belopp,



underlåtit att i rätt tid till SDF eller annan medlemsförening betala klar och förfallen
fordran på betydande belopp.
Med betydande belopp avses här två prisbasbelopp.
När särskilda skäl föreligger att inte besluta om nedflyttning får i stället böter utdömas enligt
14 kap. RF:s stadgar.
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