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1.0 Övergripande
1.1 Inledning
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) är ett specialidrottsförbund i Riksidrottsförbundet (RF).
SAIF är det högsta organet för studentidrotten i Sverige. För tävlingsverksamheten inom
studentidrotten utfärdar SAIF regler och tävlingsbestämmelser för samtliga sanktionerade StudentSM.
Student-SM ska genomföras i enlighet med SAIF:s tävlingsbestämmelser i första hand och respektive
SF:s tävlingsbestämmelser i andra hand.

1.2 Revidering av tävlingsbestämmelser
Ändring och tillägg av dessa tävlingsbestämmelser beslutas av SAIF:s styrelse. Beslut om ändring eller
tillägg träder i kraft med omedelbar verkan. Vid varje tävling används de tävlingsbestämmelser som
trätt i kraft den första tävlingsdagen.

1.3 SAIF:s representant
SAIF:s tävlingskommitté, eller annat organ på SAIF:s styrelses uppdrag, utser förbundsrepresentanter
i samband med att tävlingsprogrammet fastställs. Representantens primära uppgift är att under
tävling kontrollera att tävlingarna utförs enligt dessa tävlingsbestämmelser och de avtal som finns
mellan arrangör och SAIF. Representantens sekundära uppgift är att hjälpa och stötta arrangören så
att tävlingen utförs på ett så bra sätt som möjligt

1.4 Doping, alkohol och droger
Vid arrangemang anslutna till SAIF tillämpas idrottens dopingreglemente. Det ankommer på varje
utövare att själv hålla sig förvissad om innehållet i vid varje tillfälle gällande dopingregler.
En dopingförseelse som upptäcks vid kontroll i samband med tävling eller evenemang medför att
individuella resultat som uppnåtts i den aktuella tävlingen eller evenemanget automatiskt blir
ogiltiga. Om fler än en utövare i ett lag i en lagidrott befinns skyldig till dopingförseelse vid tävling
eller evenemang, kan laget bli diskvalificerat eller dömas till annan disciplinär påföljd.
Det accepteras inte att alkoholhaltiga drycker och droger konsumeras i anslutning till pågående
studentidrottstävling. Om en deltagare är påverkad av alkohol eller andra droger i samband med
tävling kommer arrangören alternativt domaren att avvisa vederbörande från tävlingsområdet. Om
en åskådare konsumerar alkohol i anslutning till pågående tävling ombeds vederbörande antingen att
lämna arenan eller att avsluta sin konsumtion.

1.5 Vadhållning eller spel på tävling
Aktiv, ledare, domare eller annan som kan påverka resultatet av en tävling eller ett delmoment under
en tävling, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande
utgången av tävlingen eller annat förhållande rörande tävlingen av vad slag det än må vara. Inte
heller får personen ingå vadhållning enligt ovan som rör tävling som medlemmar i dennes klubb,
inom samma idrott, är delaktig i. Det är även förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till
sådan manipulation som angetts ovan oavsett om personen själv eller genom ombud ingått
vadhållning. Om en sådan person blir kontaktad av någon annan för att medverka till vadhållning på
angivet sätt är personen skyldig att omgående underrätta SAIF om detta. Den som medverkar eller
försöker medverka till manipulation enligt ovan ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s
stadgar. Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler kan av Tävlingskommittén komma att
förbjudas tillträde till idrottsevenemang under viss tid.
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1.6 Inställande
Tävling eller klass i tävlingen med för få lag eller deltagare ska ställas in. Beslut om inställande fattas
av arrangerande förening i samråd med SAIF:s tävlingsansvarig. Inställande eller upphörande av
mästerskapsstatus ska meddelas samtliga anmälda i tävlingen eller klassen så snart det är möjligt
efter taget beslut.

2.0 Särskilda bestämmelser för Student-SM
2.1 Deltagare
För att vara behörig att delta i ett Student-SM ska man vara:
-Student (man ska bedriva eftergymnasiala studier vid universitet, högskola, folkhögskola, KYutbildningar eller Komvux). Man uppfyller även SAIF:s studiekrav om man avlagt eftergymnasial
examen under samma kalenderår som tävlingen avgörs
-Medlem i en SAIF-ansluten studentidrottsförening
Tävlingsdeltagare får under en och samma tävling endast representera en förening. Alla deltagare i
ett lag representerar den förening i vilkens namn laget är anmält. Endast föreningar som är anslutna
till SAIF får representeras på SAIF:s tävlingar.
Samtliga deltagare skall vid ackreditering innan tävling kunna styrka sin identitet, sitt medlemskap i
SAIF-ansluten förening samt att de är studerande på en eftergymnasial utbildning.

2.2 Lagnamn
Vid val av lagnamn ska föreningsnamnet tydligt framgå. Lagnamnet får inte innehålla ord som kan
uppfattas stötande. Arrangören för respektive tävling ansvarar för att dessa regler efterlevs. Om ett
namn strider mot reglerna ska arrangören tilldela laget ett nytt namn, bestående av föreningens
officiella förkortning följt av siffror om det rör sig om fler lag från samma förening. Eventuella
namnändringar ska vara gjorda innan spelprogram skickas ut. Respektive förenings officiella
förkortning framgår av föreningsförteckningen på www.studentidrott.se.

2.3 Avgifter
Anmälningsavgifter och övriga avgifter beslutas av arrangerande förening i samråd med SAIF:s
tävlingsansvarig. Dessa avgifter ska erläggas i samband med anmälan på sätt som arrangerande
förenings anvisar. Om återbud lämnas efter sista anmälningsdag får avgifterna anses vara förverkade.
Arrangerande förening får ta ut en garantiavgift av samtliga deltagande idrottsföreningar på 500 kr
per lag eller 200 kr per deltagare i individuella idrotter. Sammanlagt får garantiavgiften inte överstiga
1500 kr per förening. Garantiavgiften återbetalas efter tävlingen om laget och/eller deltagarna
fullföljt tävlingen enligt gällande tävlingsbestämmelser och andra ordningsregler beslutade av
arrangerande förening. Återbetalning ska ske inom 30 dagar efter tävlingen. Förverkad garantiavgift
tillfaller arrangerande förening.
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2.4 Klasser i Student-SM
Samtliga tävlingar och idrotter skall erbjuda klasserna:
-Dam
-Herr
-Mixed
För att svenska studentmästare ska koras i en klass krävs att lag eller deltagare från minst fyra olika
idrottsföreningar är anmälda.

2.5 Domare
Om inte annat anges i respektive idrotts specifika tävlingsregler gäller att domarna skall vara
utbildade av respektive specialidrottsförbund eller specialdistriktsidrottsförbund och behörig att
döma i dess ordinarie seriesystem alternativt distriktstävlingar.

2.6 Tävlingsjury
Under pågående tävling avgörs eventuella tvistefrågor och protester av en jury bestående av:
-Projektledare från arrangerande förening eller annan utsedd, icke-tävlande
-SAIF:s representant
Där SAIF:s representant har utslagsröst om juryn är oenig. Juryns beslut ska framgå i representantens
rapport. Jurymedlemmarna får inte delta i tävlingarna.

2.7 Dispenser
Endast tävlingskommittén har tillstånd att ge dispens från dessa tävlingsbestämmelser innan
påbörjad tävling. Under pågående tävling behandlas dispenser av tävlingsjuryn. Dispensansökan ska
göras på särskild blankett som tillhandahålls av SAIF. En skriftlig och godkänd dispens ska kunna
uppvisas vid varje tillfälle under tävlingen.

2.8 Protester
Protest ska vara skriftlig, undertecknad av anmälaren och innehålla de skäl som protesten grundar sig
på. Att lämna in en protest kostar 300 kr som betalas i samband med inlämnandet. Avgiften återfås
om protesten går igenom. Protesten ska inlämnas till tävlingsjuryn inom 24 timmar efter händelse
som föranleder protest. Protest ska behandlas skyndsamt. Protestansökan ska göras på särskild
blankett som tillhandahålls av SAIF.

2.9 Diskvalifikation
Lag eller deltagare som bryter mot tävlingsbestämmelser kan diskvalificeras. Vid diskvalifikation
under gruppspel ska laget eller deltagarens samtliga resultat upphävas. Vid diskvalifikation under
slutspel i form av utslagningsmatcher ska laget eller deltagaren diskvalificeras i den senast spelade
matchen och motståndaren tilldelas segern. Diskvalificeras laget eller deltagaren först efter
turneringens avslutande ska laget eller deltagaren strykas ur resultatlistan. Beslut tas av
tävlingsjuryn.

2.10 Bestraffningsärenden grova företeelser
Bestraffningsärenden handläggs i enlighet med RF:s stadgar. Om förening, Idrotts-AB eller deras
företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till
ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende, kan vederbörande bestraffas
med tillrättavisning, böter eller avstängning. SAIF:s styrelse är först dömande myndighet för alla
förseelser. Förbundsstyrelsen äger rätt att utse speciellt organ som utför denna uppgift.
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3.0 Tävlingsbestämmelser för enskilda idrotter
Simning
Tävlingsform
Tävlingar kan genomföras i fyra olika simsätt (bröstsim, ryggsim, fjärilsim och frisim) och i distanser
som Student-SM arrangören, i samråd med SAIF, avgör. Längsta distansen ska vara 400 meter för
individuella tävlande. Tävlingen genomförs i klasserna herr, dam, lagkapp herr, lagkapp dam samt
lagkapp mixed. I mixed skall varje kön vara representerat med två personer.
Tävlingsutrustning
Spelare ska uppträda i tävlingsdräkt, badmössa och simglasögon. Tävlingsdräkten får inte vara
opassande eller olämplig för avsedd simidrott. Materialet i tävlingsdräkten får inte vara
genomskinligt. Simmare ska tävla i endast en tävlingsdräkt. Dräkten får bestå av en eller två delar.
För damer får tävlingsdräkten inte täcka nacke eller axlar. Dräkten får ej heller gå över eller nedanför
knäna. För herrar får tävlingsdräkten inte gå över naveln. Dräkten får ej heller gå över eller nedanför
knäna.
Bassäng
Tävlingsbassängen ska uppfylla de krav som Svenska Simförbundet har på tävlingsbassänger.
Student-SM i simning kan genomföras på antingen lång (50 meter) eller kort (25 meter) bana.
Uppträdande
Tävlingsledare/domare har absolut kontroll över tävlingen. Deras befogenheter över de tävlande
kvarstår så länge de och de tävlande finns kvar inom tävlingsområdet.
Tävlingsledare/domare äger rätt att beordra tävlande, ledare eller åskådare att avlägsna sig från
tävlingsarenan under resterande tävling eller del därav, om deras uppträdande hindrar tävlingens
genomförande. Tävlingsledare/domare ska snarast avge skriftlig rapport om sådan händelse till
SAIF:s Tävlingskommitté för handläggning och beslut om påföljd.

Övrigt
I övrigt gäller Svenska simförbundets och Internationella simförbundets tävlingsbestämmelser och
regler i alla tillämpbara delar.
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