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INDLEDNING  
Disse Generelle Regler er basis for afholdelse af alle former for FINA konkurrencer indenfor 
svømning, svømning i åbent vand, udspring, udspring fra højdeplatform, vandpolo og 
synkrosvømning og Masters såvel som for ensartede regler for udviklingen af konkurrence 
faciliteter.  
 
Disse regler omfatter såvel mandlige som kvindelige svømmere, svømmere i åbent vand, 
udspringere, vandpolospillere, synkrosvømmere og masters-svømmere.  
 
FINA anerkender, at disse regler kan tilpasses de enkelte nationers konkurrencebetingelser, 
men anbefaler, at medlemmerne i størst muligt omfang holder sig så tæt til reglerne som 
muligt.  
 

GR 1 GENERELLE REGLER FOR DELTAGELSE  
GR 1.1  
Enhver konkurrencedeltager skal være registreret i det nationale svømmeforbund for at være 
berettiget til at starte.  
 

GR 2 INTERNATIONALE RELATIONER  
GR 2.1  
En konkurrence organiseret af det nationale Forbund, Regionale Organisationer eller en klub, 
hvor der også deltager andre FINA godkendte Forbund, klubber eller individuelle personer, 
skal betragtes som en international konkurrence.  
 
GR 2.2  
Et FINA-medlem må ikke optage en klub som medlem, når den allerede er tilsluttet et andet 
FINA-medlem.  
 
GR 2.3  
En konkurrencedeltager under et FINA-medlem, som skifter til en klub under et andet FINA-
medlem er at betragte som kommende fra sidstnævntes område.  
 
GR 2.4  
Intet hold må betegnes som landshold eller regionalt hold (Sports Country) med mindre det er 
blevet valgt af et FINA-medlem eller den regionale organisation.  
 
GR 2.5  
Når en konkurrencedeltager eller stævneofficial repræsenterer sit land i en konkurrence, skal 
vedkommende være statsborger enten ved fødsel eller ved lov om indfødsret for det land, der 
repræsenteres. Når det drejer sig om tildelt indfødsret, skal man have boet i det pågældende 
land mindst et år før konkurrencen.  
 
Konkurrencedeltagere der har mere end et statsborgerskab ifølge de respektive nationers 
love, må vælge en ”sportslig nationalitet”. Dette valg udøves første gang 
konkurrencedeltageren repræsenterer et (1) af landene. 
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Som et yderligere krav til sportsland, når en konkurrencedeltager eller stævneofficial er 
berettiget til at repræsentere et sportsland (som angivet i FINA regel C 3.17), skal  
konkurrencedeltageren eller stævneofficialen kunne dokumentere en forbindelse til 
sportslandet, ved et af følgende dokumenter: (i) Konkurrencedeltagerens eller 
stævneofficialens fødselsattest i sportslandet, eller (ii) bevis for nuværende bopæl i 
sportslandet i mindst tolv (12) måneder (som angivet i FINA regel GR 2.6.1); eller (iii) 
Fødselsattest på konkurrencedeltagerens eller stævneofficialens mor, far, bedstemor eller 
bedstefar fra Sportslandet. 
 
GR 2.6  
Enhver konkurrencedeltager eller stævneofficial som skifter sin sportsnationalitet fra et 
nationalt forbund til et andet, skal have haft ophold i landet og været under sidstnævntes 
myndighed i mindst 12 måneder forud for sin første repræsentation af dette land.  
 
GR 2.6.1 Bevis for ophold  
1) Ophold defineres som det sted/land hvor konkurrencedeltageren eller stævneofficial ”bor 
og sover” og hvor han/hun kan findes størstedelen af årets dage.  
2) Beviset for ophold skal omfatte dokumentation for ansøgers etablering af ophold i landet. I 
denne henseende kan den officielle bekræftelse fra skole eller universitet eller 
ansættelseskontrakt eller andre relevante dokumenter udgøre beviset.  
3) Certificeret registrering af en adresse i det ”nye” land for mindst tolv (12) måneder forud for 
konkurrencedeltagerens eller stævneofficials første repræsentation af det ”nye” land skal 
sendes til FINA.  
 
GR 2.6.2 Bevis for myndigheds område  
1) Certificeret medlemskab af en klub i det nye land  
2) Bekræftelse fra det nationale FINA medlem  
3) Officielle resultatlister fra nationale mesterskaber, nationale -, regionale - eller 
internationale klubkonkurrencer i hvilke pågældende har deltaget for sin ”nye” klub i løbet af 
den i GR 2.6 krævede periode.  
4) Vedkommende kan ikke repræsentere nogen af landene i ”overgangs perioden”.  
 
GR 2.7  
Enhver ansøgning om ændret tilknytning skal godkendes af FINA.  
 
GR 2.8 
Stævneofficials skal være på en gældende FINA liste, der er godkendt af de respektive 
tekniske kommitterer, for at kunne dømme ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber.  
Indstillede officials skal være medlem af det indstillende forbund og skal være certificeret af 
medlemsforbundet på indstillingsblanketten. 
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GR 3 UDLANDSREJSER  
GR 3.1  
En konkurrencedeltager, som deltager i stævner i udlandet, skal være medlem af et tilsluttet 
forbund, eller en klub som er tilsluttet. Dette gælder også for dommere, officials, trænere og 
holdledere.  
 
GR 3.2  
Alle deltagere skal være godkendt af det forbund, hvor konkurrencen finder sted, og alle 
deltagere eller klubber skal have starttilladelse fra deres respektive forbund.  
 
GR 3.3  
Opstår der tvivlsspørgsmål, gælder det forbunds eller anerkendte kontinentale forbunds 
regler, i hvis område stævnet afholdes. Ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaber og FINA-
stævner er FINA's regler gældende.  
 

GR 4 IKKE GODKENDTE FORBINDELSER  
GR 4.1  
Intet tilsluttet forbund må have nogen form for samarbejde med ikke tilsluttede eller 
suspenderede organisationer.  
 
GR 4.2  
Det er ulovligt at udveksle deltagere, administrativt personale, ledere, dommere, officials, 
trænere etc. med organisationer, som ikke er tilsluttede eller som er suspenderede.  
 
GR 4.3  
Det er ulovligt at gennemføre demonstrationer og/eller opvisninger, clinics, træning, stævner 
etc. med organisationer, som ikke er tilsluttede eller som er suspenderede.  
 
GR 4.4  
FINA's Bureau kan give tilladelse til samarbejde med ikke tilsluttede eller suspenderede 
organisationer, som anført i GR 4.1 til GR 4.3.  
 
GR 4.5  
Personer eller grupper, som overtræder denne regel skal af det tilsluttede forbund udelukkes i 
en periode på minimum et år og maksimum to år. FINA forbeholder sig retten til at bedømme 
den af forbundet foretagne udelukkelse og at øge den indtil maksimalt to år under 
hensyntagen til sagens omstændigheder.  
 
Forbundet skal rette sig efter den forøgelse, der er foretaget efter en fornyet bedømmelse. I 
det tilfælde at personer eller grupper har meldt sig ud af forbundet eller ikke er medlem, kan 
indmeldelse i et forbund ikke ske indenfor en periode af minimum 3 måneder til maksimalt to 
år. FINA forbeholder sig ret til at bedømme de sanktioner, som er pålagt af forbundet og at 
øge dem indtil maksimalt to år under hensyntagen til sagens omstændigheder. Forbundet 
skal rette sig efter den forøgelse, der er foretaget efter en fornyet bedømmelse.  
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GR 4.6  
Et hvert medlem, som afholder stævner, skal nøje drage omsorg for, at FINA's regler for 
deltagelse overholdes.  
 

GR 5 SVØMMEDRAGTER  
GR 5.1  
Alle deltageres svømmebeklædning(svømmedragt, hætte og briller) må ikke være moralsk 
anstødelige og skal være velegnet til de respektive discipliner, og må ikke bære noget symbol 
der kan virke krænkende.  
 
GR 5.2  
Svømmedragterne må ikke være gennemsigtige. Det er tilladt at bære to (2) badehætter.  
 
GR 5.3  
Overdommeren har bemyndigelse til at udelukke enhver deltager, hvis svømmedragt eller 
kropsmærker ikke er i overensstemmelse med ovenstående regler. 
 
GR 5.4  
Før en hvilken som helst svømmedragt med nyt design, konstruktion eller materiale benyttes i 
konkurrence, skal producenten af en sådan svømmedragt forelægge den for FINA og få 
FINA's godkendelse. 
 

GR 6 REKLAMER  
GR 6.1  
Identifikation i form af logo på svømmebeklædning, d. v. s. svømmedragt, hætte og briller, 
udstyr i bassinområdet, d. v. s. træningsdragter, officials beklædning, fodtøj, håndklæder og 
tasker, er tilladt jævnfør reglerne i FINA´s supplerende regler (BL 7). En todelt svømmedragt 
skal, i forbindelse med reklamer, betragtes som én dragt. Svømmerens nationalitet og 
nationalitetsflag skal ikke betragtes som reklame.  
 
GR 6.2  
Enhver form for reklame på kroppen er ikke tilladt.  
 
GR 6.3  
Reklamer for tobak, alkohol eller sportsrelateret spilvirksomhed er ikke tilladt.  
 

GR 7 UDSKIFTNING, DISKVALIFIKATION OG AFMELDING  
GR 7.1  
Enhver anmeldt deltager kan udskiftes med en anden anmeldt deltager på  
holdledermødet. Det er obligatorisk for en repræsentant fra respektive forbund at deltage i 
holdledermødet. Manglende deltagelse medfører en bøde på et hundrede (100) CHF.  
 
GR 7.2  
I alle konkurrencer med undtagelse af vandpolo skal en individuel deltager eller et hold, som 
ikke ønsker at deltage i en semifinale eller finale, hvortil man har kvalificeret sig, foretage 
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afmelding senest tredive (30) minutter efter afslutningen af respektive indledende 
konkurrencer eller semifinaler. Hvis en deltager fra et forbund foretager afmelding fra heats 
efter holdledermødet eller fra semifinaler eller finaler senere end tredive (30) minutter efter at 
kvalifikationen fra indledende heats eller semifinalen har fundet sted, betale et hundrede 
(100) CHF til FINA's kasserer. I holdkapsvømning, for duetter, hold, eller en kombination 
heraf, er beløbet to hundrede (200) CHF.  
 
GR 7.3  
Hvis et hold trækker sig fra en FINA vandpolo turnering efter at lodtrækning er foretaget og 
uden organisations komitéens godkendelse, vil Bureauet udstede en bøde på CHF 8.0000, 
hvoraf CHF 6.000 tilfalder arrangøren, ligesom holdet udelukkes fra al konkurrence for en 
periode af min. tre måneder op til maksimalt to år.  
 
GR 7.4  
I svømning, udspring og synkrosvømning skal placeringen, såfremt der af en eller anden 
grund foretages diskvalifikation i semifinale eller i finalen, inklusive doping kontrol, gives til 
den efterfølgende deltager og alle øvrige placeringer i semifinale eller i finalen rykkes en 
plads op. Såfremt diskvalifikationen foretages efter præmieoverrækkelsen, skal præmierne 
afleveres og gives til den rette deltagere i henhold til ovenstående.  
 
GR 7.5  
Såfremt en officialfejl efterfølges af en fejl af en deltager, kan man se bort fra deltagerens fejl.  
 

GR 8 RYGEFORBUD  
Ved alle internationale konkurrencer er rygning ikke tilladt på det område, som er forbeholdt 
de aktive, hverken før eller under konkurrencerne.  
 

GR 9 OLYMPISKE LEGE, VERDENSMESTERSKABER, 
VERDENSMESTERSKABER I SVØMNING (25 m bane) OG GENERELLE 
REGLER FOR FINASTÆVNER  
GR 9.1 Organisation  
GR 9.1.1  
Kun FINA har ret til at organisere Verdensmesterskaber og FINA-stævner i svømning, 
udspring, udspring fra højdeplatform, vandpolo, synkrosvømning og langdistancesvømning  
(svømning i åbent vand). Ordene Verdens- og FINA må ikke benyttes i forbindelse med 
stævner i svømning, udspring, udspring fra højdeplatform, vandpolo, synkrosvømning eller 
langdistancesvømning uden FINA's samtykke.  
 
GR 9.1.2  
De nationale flag for landene, hvis deltagere bliver placeret som nr. 1, 2 og 3, skal hejses og 
nationalmelodien (forkortet udgave, således som anført i den Olympiske Charter) skal spilles 
for vinderen i individuelle og holdkonkurrencer.  
Denne regel gælder ikke for Masters Mesterskaber.  
 



FINA GENERELLE REGLER 2017 - 2021 
 

7 
September 2017 

GR 9.1.3  
Bureauet har bemyndigelse til at formulere alle regler og bestemmelser ved afholdelse af 
sådanne konkurrencer. Alle bestemmelser, som er fastsat af Bureauet, skal meddeles og 
offentliggøres et år før første stævnedag.  
 
GR 9.2 Protester  
GR 9.2.1  
Protester er mulige:  
a) hvis regler og bestemmelser for konkurrencen ikke overholdes,  
b) hvis andre omstændigheder bringer arrangementet og/eller  
deltagerne i fare, eller  
c) imod overdommerens afgørelser. Imidlertid kan der ikke protesteres mod afgørelser, som 
er baseret på kendsgerninger.  
 
GR 9.2.2  
Protester skal afgives:  
a) til overdommeren  
b) skriftligt på FINA formularer  
c) af den ansvarlige holdleder  
d) sammen med et depositum på CHF 500,-  eller tilsvarende beløb i anden valuta (ved 
Dansk Svømmeunion - arrangementer: se supplerende stævnereglement) - og e) senest 30 
minutter efter afslutningen af den respektive øvelse (svømning: indledende heats eller 
semifinaler og finaler; udspring: indledende, semifinaler eller finaler; synkrosvømning: figurer, 
rutine, indledende eller finaler) eller kamp (vand polo).  
 
Såfremt årsagen til protesten er kendt inden konkurrencen starter, skal protesten afgives 
inden stævnet starter.  
 
GR 9.2.3  
Alle protester afgøres af overdommeren. Hvis protesten afvises skal grunden hertil angives. 
Holdlederen kan appellere afvisningen til stævnejuryen, hvis afgørelse er endelig. Ved 
Olympiske Lege og Verdensmesterskaber skal udvalget for hver disciplin vurdere protesten 
og meddele deres indstilling til stævnejuryen.  
 
GR 9.2.4  
Hvis protesten afvises tilfalder det indbetalte depositum arrangøren. Tages protesten til følge 
vil det indbetalte depositum blive betalt tilbage.  
 
GR 9.2.5  
I udspring kan der afgives en mundtlig klage af deltageren eller den ansvarlige holdleder 
straks efter det enkelte springs udførelse, en serie af spring eller et stævneafsnit. Godtages 
klagen ikke, kan der afgives en formel protest i henhold til GR 9.2.2.  
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GR 9.3 Stævnejury  
GR 9.3.1  
Ved Olympiske Lege og Verdensmesterskaber skal stævnejuryen bestå af de 
tilstedeværende Bureaumedlemmer med Præsidenten, eller i hans fravær vicepræsidenten, 
som formand. Ved alle andre FINA-arrangementer skal stævnejuryen bestå af den FINA-
delegerede sammen med tilstedeværende Bureaumedlemmer og medlemmer af den 
respektive tekniske komité, med den delegerede som formand. Hvert medlem har én 
stemme, bortset fra som nedenfor anført i tilfælde af stemmelighed, hvor formandens stemme 
er afgørende.  
 
GR 9.3.2  
Et jurymedlem har taleret, men ikke stemmeret, såfremt hans eget forbund har part i sagen. 
Et jurymedlem, som har haft en officialpost har ikke stemmeret, hvis det drejer sig om en 
protest mod den pågældendes afgørelse eller udlægning af en regel. Drejer det sig om en 
hastesag kan juryen stemme, også selv om det ikke har været muligt at samle alle 
jurymedlemmerne. Juryens afgørelse er endelig.  
 
GR 9.4 Organisations Komite  
GR 9.4.1  
Den aktuelle Organisations Komité ved alle Olympiske Lege og Verdensmesterskaber skal 
være under FINA's kontrol.  
 
GR 9.4.2  
Ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaber og FINA-arrangementer udgør FINA's Bureau 
Organisations Komitéen.  
 
GR 9.4.3  
Organisations Komitéen har beføjelse til, hvis man synes, at inddrage en repræsentant fra det 
land, hvor Olympiske Lege eller Verdensmesterskabet afholdes.  
 
GR 9.4.4  
Arrangements Komitéen skal være ansvarlig for hele stævnet, inklusive stævneprogrammet, 
udpegning af officials og behandling af protester.  
 
GR 9.4.5  
Såfremt medlemmer af Arrangements Komitéen er fraværende fra Olympiske Lege eller 
Verdensmesterskaberne, har de resterende medlemmer bemyndigelse til at udpege 
suppleanter, såfremt det skønnes nødvendigt. Tolv (12) medlemmer er et beslutningsdygtigt 
antal.  
 
GR 9.4.6  
Når Arrangements Komitéen optræder som stævnejury, skal GR 9.3 være gældende.  
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GR 9.5 Udvalg  
GR 9.5.1  
For hver disciplin ved Olympiske Lege, Verdensmesterskaber og andre FINA stævner skal 
der udpeges et udvalg, som skal bestå af den respektive tekniske delegerede (ved Olympiske 
Lege og Verdensmesterskaber) eller den Bureau- ansvarlige (ved andre FINA-stævner) og 
formanden, næstformanden og sekretæren for hver af de respektive tekniske komitéer.  
 
GR 9.5.2  
Udvalgene skal under FINA's Bureaus kontrol være ansvarlige for:  
a) gennemførelse af konkurrencerne i deres respektive disciplin,  
b) kontrol med alt teknisk udstyr og installationerne før og under stævner,  
c) fordeling af officials opgaver,  
d) undersøgelse af protester til forberedelse for stævnejuryen.  
 
GR 9.6 Program  
GR 9.6.1 Stævneprogram 
(* angiver discipliner, som p.t. kun findes ved Verdensmesterskaberne)  
 
GR 9.6.1.1 Svømning - Verdensmesterskaber (25 m bane)  

Mænd    Kvinder  
Fri svømning: 50 m, 100 m, 200 m   50 m, 100 m, 200 m  

400 m, 1500 m   400 m, 800 m  
Rygsvømning:  50 m, 100 m, 200 m   50 m, 100 m, 200 m  
Brystsvømning:  50 m, 100 m , 200 m   50 m, 100 m, 200 m  
Butterfly:   50 m, 100 m, 200 m   50 m, 100 m, 200 m  
Individuel Medley:  100 m, 200 m, 400 m   100 m, 200 m, 400 m  
Holdkapsvømning  
Fri svømning:  4x50 m, 4x100 m, 4x200 m  4x50 m, 4x100 m, 4x200 m  
Medley:   4x50 m, 4x100 m   4x50 m, 4x100 m  
Mix:   4x50 m Fri svømning* og 4x50 m Medley*  
 
Anmeldelsestider opnået på 25 m og 50 m bane vil blive accepteret. 
 
Indledende heats og semifinaler kan gennemføres på 10 baner. Finaler må kun svømmes på 
8 baner.  
 
GR 9.6.1.2 Svømning - Verdensmesterskaber (50 m bane)  

Mænd    Kvinder  
Fri svømning: 50 m, 100 m, 200 m   50 m, 100 m, 200 m,  

400 m, 800 m*, 1500 m   400 m, 800 m, 1500 m*  
Rygsvømning:  50 m*, 100 m, 200 m   50 m*, 100 m, 200 m  
Brystsvømning  50 m*, 100 m, 200 m   50 m*, 100 m, 200 m  
Butterfly:   50 m*, 100 m, 200 m   50 m*, 100 m, 200 m  
Individuel Medley:  200 m, 400 m   200 m, 400 m  
Holdkapsvømning  
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Fri svømning: 4 x 100 m, 4 x 200 m   4 x 100 m, 4 x 200 m  
Medley:   4 x 100 m    4 x 100 m  
Mix holdkapper:  4x100 m Fri svømning og 4 x 100 Medley  
Kun anmeldelsestider opnået på 50 m bane vil blive accepteret.  
 
Indledende heats og semifinaler kan gennemføres på 10 baner. Finaler må kun svømmes på 
8 baner.  
 
GR 9.6.1.3 Udspring  

Mænd   Kvinder   Mix hold  
Vippe   1 m *, 3 m   1 m *, 3 m   3 m*  
Tårn   10 m   10 m   10 m*  
Synkron   3 m, 10 m*   3 m, 10 m* 
  
GR 9.6.1.4 Udspring fra højdeplatform  

Mænd   Kvinder  
27 m   20 m  

 
GR 9.6.1.5 Vandpolo  

Mænd   Kvinder  
 
GR 9.6.1.6 Synkrosvømning  
Kvinder  
Solo Teknisk program*  
Solo Frit program*  
Duet Teknisk program  
Duet Fri rutine*  
Hold Teknisk program  
Hold Frit program  
Fri kombineret *  
 
GR 9.6.1.7 Svømning i åbent vand  

Mænd   Kvinder   Mix hold*  
25 km*   25 km*  
10 km   10 km  
5 km*   5 km*   5 km*  

 
Der kan uddeles en speciel FINA Team Trophy baseret på points opnået i henhold til GR 
10.7.2 i individuelle discipliner.  
 
GR 9.6.1.8  
Kvalifikationsperiode og regler vil blive fastsat af FINA bureauet.  
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GR 9.6.2  
Når programmet er fastlagt kan det daglige standardprogram kun ændres af FINA's 
Arrangements Komité og kun under særlige omstændigheder. Besked om en hvilken som 
helst ændring skal offentliggøres på den officielle opslagstavle, senest 24 timer før ændringen 
træder i kraft.  
 
GR 9.6.3  
Konkurrencerne ved de Olympiske Lege skal afholdes indenfor de datoer, som i fællesskab er 
fastsat af IOC og FINA. Der skal være stævneafsnit om morgenen, om eftermiddagen og om 
aftenen.  
 
GR 9.6.4  
Konkurrencerne ved Verdensmesterskaberne skal afholdes indenfor de datoer, som er fastsat 
af FINA's Bureau. Der skal være stævneafsnit om morgenen, om eftermiddagen og om 
aftenen.  
 
GR 9.6.5  
Opvisninger udenfor det normale program for Olympiske Lege og Verdensmesterskaber er 
ikke ønskelige og må ikke afholdes under disse svømmekonkurrencer medmindre de er 
godkendt af FINA.  
 

GR 10 JUNIOR VERDENSMESTERSKABER  
GR 10.1  
FINA kan afholde Junior Verdensmesterskaber i hver disciplin i henhold til FINA reglerne og i 
særdeleshed reglerne i GR 10.  
 
GR 10.2  
Junior Verdensmesterskaberne skal afholdes i henhold kalender godkendt af FINA Bureau  
 
GR 10.3  
Der skal være dopingkontrol ved Junior Verdensmesterskaberne i henhold til FINA Doping 
Control rules.  
 
GR 10.4  
Ved alle Junior Verdensmesterskaberne skal Arrangements Komitéen bestå af medlemmer 
fra de respektive tekniske komitéer, som er til stede ved arrangementet. Formand skal være 
Bureauets kommitterede, som i tilfælde af stemmelighed har den afgørende stemme.  
 
GR 10.5  
Valg af jury afgøres af de respektive tekniske komiteer, men skal godkendes af Bureauet eller 
dettes forretningsudvalg.  
 
GR 10.6  
Junioralderen skal være som foreskrevet i reglerne for hver disciplin (DAG 2, DAG 3 og DAG 
4; WPAG 2; SSAG 2.2 og OWS i By-Laws). 


