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1.

Giltighet

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommittés (Parasport Sverige)
styrelse beslutar om dessa regler. Brott mot dessa regler kan leda till bestraffning i enlighet
med RF:s stadgar, kapitel 14.
2.

Allmänt

Med representation menas att idrottsutövaren representerar sin förening i tävlingar som
sanktionerats av Parasport Sverige eller dess SDF. För deltagande krävs att idrottsutövarens
förening fullgjort sina skyldigheter gentemot Parasport Sverige och det SDF föreningen tillhör
(betalt årsavgift). Utöver detta är idrottsutövaren skyldig att inneha tävlingslicens vid
deltagande i Parasport Sveriges officiella mästerskapstävlingar samt vid
landslagsrepresentation.
I följande fall anses utövaren inte representera sin förening:
Om utövaren deltar i landslag, regions- eller länslag eller liknande (dock förutsätts
medlemskap i en till Parasport Sverige ansluten förening).
I ärenden som rör representationsbestämmelsernas tillämpning gäller som tidsangivelse
respektive idrotts tävlingssäsong.
Karenstid för övergångar och/eller licenshantering är 30 dagar. I övrigt se punkt 4.
3.

Representation

I mästerskapstävlingar som sanktioneras av Parasport Sverige eller dess SDF, får endast till
Parasport Sverige anslutna föreningar och dess medlemmar delta. Undantag är öppna
mästerskapstävlingar (se punkt 5 i allmänna tävlingsbestämmelser).
Vid övriga sanktionerade tävlingar beslutar arrangören.
I DM och JDM får endast delta medlemmar i föreningar vars hemort är belägen inom
vederbörande SDF:s område för sådant mästerskap. Undantag är öppna DM och JDM i vilka
andra medlemmar kan delta utom tävlan om mästerskapstecken.
Genom erhållet medlemskap i den första Parasport Sverige-föreningen är idrottsutövaren
representationsklar för föreningen. I punkt 5 anges vad som gäller vid övergång till annan
förening etc.
Under förutsättning att i övrigt gällande representationsbestämmelser efterföljs är det tillåtet
för idrottsutövare att representera en förening i en idrott, och annan förening i annan eller
andra idrotter.
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Idrottsutövare får, efter moderföreningens skriftliga medgivande, representera annan
förening i tävlingar av uppvisningskaraktär (s.k. utlåning).
Idrottsutövare kan, efter förbundets och moderföreningens medgivande, få representera
annan förening i internationell tävling. Det åligger föreningen att kontakta förbundet för att
söka tillstånd.
Idrottsutövare får under samma tävlingssäsong endast representera en förening i
mästerskapstävlingar i samma idrott. Definition av tävlingssäsong anges i respektive idrotts
regler.
Utländsk medborgare, som är medlem i Parasport Sverige-förening, äger rätt att representera
förening i mästerskapstävling först sedan denne varit permanent bosatt i Sverige under en
sammanhängande tid av minst ett år. Detsamma gäller rätten att representera Sverige i
landskamp och internationella mästerskap under förutsättning att utövaren under denna tid
inte representerat utländsk förening eller nationslag.
Observera att vid landslagsuppdrag kan internationella förbunds regler kräva att deltagarna
innehar svenskt medborgarskap för att få representera Sverige.
För att få representera förening i andra tävlingssammanhang gäller att utländsk medborgare
är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst 30 dagar.
I övrigt gäller samma bestämmelser som för svensk medborgare.
Förening, eller distrikt som önskar tävla i utlandet ska söka sanktion hos Parasport Sverige.
Ansökan ska alltid ske skriftligt med angivande av vilka länder, under vilken tid och i vilka
idrotter densamma gäller.
4.

Licenser

Idrottsutövare är skyldig att inneha tävlingslicens för att delta i Parasport Sveriges officiella
mästerskapstävlingar, dvs. Svenska Mästerskap (SM, JSM) och Distriktsmästerskap (DM, JDM)
samt eventuella kvalificeringstävlingar till dessa. Tävlingslicens krävs även vid
landslagsrepresentation.
I övrigt vad gäller licenser se våra ”licensbestämmelser”.
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5.

Övergång till annan förening

Övergång där alla parter är överens:
Övergång från en förening till en annan kan göras när som helst under tävlingssäsongen. Inom
fotboll och innebandy finns ett undantag från denna regel enligt följande:
Innebandy
Endast möjligt att göra övergångar under perioden 2/5-31/7
Fotboll
Endast möjligt att göra övergångar under perioden 1/10-29/2
Som moderförening avses den förening den tävlande lämnar i berörd idrott.
Övergång enligt ovan registreras på Parasport Sveriges kansli varefter berörda parter
meddelas.
Tävlande är tävlingsklar för den nya föreningen 30 dagar efter den dag Parasport Sverige
registrerat övergångsansökan. Om tävlande inte har licens innevarande år blir det en
direktövergång, dvs. tävlande är tävlingsklar från den dag övergångsanmälan registrerats på
Parasport Sveriges kansli. Övergång får endast ske en gång per tävlingssäsong.
Övergångsansökan som moderföreningen ej tillstyrker:
Det åligger moderföreningen att senast 30 dagar efter att de fått en övergångsansökan att
skriftligen meddela den nya föreningen orsak till avstyrkan.
Övergångsansökan som inte tillstyrkts av moderföreningen, ska av den nya föreningen
tillställas SHIF/SPK för prövning.
I de fall övergång prövas enligt ovan gäller den karenstid som SHIF/SPK bestämmer.
Annan typ av övergång:
För idrottsutövare som inte deltagit i mästerskapstävling eller i övrigt representerat
moderföreningen i av SHIF/SPK sanktionerad tävling under innevarande och närmast
föregående tävlingssäsong, krävs inte övergång enligt punkt 5.1 och 5.2.
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6.

Tävlingsformer

a
b

Uppvisning.
Lokal tävling - öppen för tävlingsberättigade inom ett visst område inom ett
distrikt.
Klubbmatch - lagtävling mellan två eller flera föreningar.
Stadsmatch - lagtävling mellan två eller flera kommuner eller samhällen.
Distriktstävling - öppen för alla tävlingsberättigade inom distrikt eller tävling mellan
två eller flera SDF.
DM - öppen för alla tävlingsberättigade inom distriktet. Mästerskapslicens krävs.
Regions-/landsdelstävling/seriespel - öppen för alla tävlingsberättigade inom
området eller mellan två eller flera regioner.
Regions-/landsdelsmästerskap/seriespel - öppen för alla tävlingsberättigade inom
området.
Nationell vänskapstävling - öppen för alla.
Riksmästerskap - öppen för alla tävlingsberättigade i Sverige.
SM - öppen för alla tävlingsberättigade bosatta i Sverige. Mästerskapslicens krävs.
OBS! I vissa idrotter förekommer det kvalificeringsregler.
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