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Allmänna Tävlingsbestämmelser 
 
1. Giltighet  
 
Generalsekreteraren för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommitté 
(Parasport Sverige) beslutar om dessa regler, och skall informera Förbundsstyrelsen vid 
större förändringar i regelverket.  
 
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 (eller motsvarande) har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktas i 
dessa tävlingsbestämmelser. 
 
 
 
2. Parasport Sveriges Idrotters regelverk 
 
Respektive Idrottskommitté (IK) för Parasport Sveriges idrotter har utöver dessa allmänna 
tävlingsbestämmelser även ett eget regelverk för idrottsspecifika bestämmelser såsom 
matchregler, klassificering, material, banor/planer etc.  
 
Åldersindelning regleras i respektive idrotts regler.  
 
Regeländringar 
Regeländring i idrotternas egna regelverk träder i kraft antingen 1 januari eller 1 juli 
beroende på idrotternas respektive tävlingssäsong, vilka anges i respektive idrotts regelverk. 
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:  
 
A) Av respektive Idrottskommitté om regeländringen är av teknisk karaktär fastställd av 
internationellt förbund.  
 
B) 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.  
 
C) Av Parasport Sveriges styrelse om regeländring är av policykaraktär, exempelvis 
klassificeringsfrågor.  
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3. Mästerskap 
 
Begreppet ”mästerskapstävling”, eller förkortat ”mästerskap”, innefattar tävlingarna 
Svenska Mästerskap (SM) och Distriktsmästerskap (DM) för samtliga målgrupper, dvs även 
t.ex Junior-SM/DM (JSM/JDM). 
 
Parasport Sveriges mästerskapstävlingar får anordnas i de idrottsgrenar för vilka mästerskap 
godkänts av Parasport Sverige.  
 
Parasport Sveriges idrottskommittéer fastställer arrangör för svenska mästerskap. 
 
Representera i mästerskap 
Mästerskap är endast öppna för idrottare som är medlemmar i till Parasport Sverige 
ansluten förening. I DM och JDM gäller dessutom endast för idrottare vars förenings hemort 
är belägen inom vederbörande SDF:s område för sådant mästerskap.  
Så kallade ”öppna mästerskap” kan anordnas, och då gäller undantag från ovan beskriven 
regel för deltagande. I ”öppna mästerskap” kan t.ex utländska föreningar eller föreningar 
tillhörande andra Specialidrottförbund medverka, men deltar då utom tävlan om 
mästerskapstecken.  
Vid övriga sanktionerade tävlingar beslutar arrangören om vad som gäller för idrottares 
deltagande. 
Se nedan under rubrik ”Representationsbestämmelser” för mer bestämmelser för idrottares 
deltagande. 
 
Mästerskapstecken 
I Parasport Sveriges officiella mästerskapstävlingar utdelas Parasport Sveriges, eller i 
förekommande fall RF:s, mästerskapstecken.  
 
Svensk mästare och mottagare av förbundets mästerskapsmedaljer blir endast den som 
enligt förbundets bestämmelser representerar en till förbundet ansluten förening. Vid 
Öppna Mästerskap kan utländska deltagare medverka, men äras med annat pris.  
Parasport Sveriges mästerskapstecken får utdelas endast i tävling, där minst två tävlande 
eller lag från olika föreningar startar i respektive gren/klass.  
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 Mästerskaps-tecken (1:a pris). Arrangören 
svarar för kostnaden för 2:a pris (silver) och 3:e pris (brons).  
 
Arrangörs skyldigheter vid mästerskapstävling  
Arrangörens lokala organisationskommittén ansvarar för att arrangera Mästerskapstävling 
utifrån gällande regelverk för idrotten samt följa åtaganden enligt sanktionsansökan. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_fLky3KpI-
KskMdG3JG9O0NBAC6H9VrGhmuJLQZWqCGJz8A/viewform 
 
 
4. Representationsbestämmelser  
 
Föreningsanknytning 
Med representation menas att idrottsutövaren representerar sin förening i tävlingar som 
sanktionerats av Parasport Sverige. För deltagande krävs att idrottsutövarens förening 
fullgjort sina skyldigheter gentemot Parasport Sverige och det SDF föreningen tillhör (betalt 
årsavgift).  
Om utövaren deltar i läns-, regions- eller landslag eller liknande anses utövaren inte 
representera sin förening. Dock förutsätts medlemskap i en till Parasport Sverige ansluten 
förening. 
 
Övergångar / Representera flera föreningar 
Idrottsutövare får under samma tävlingssäsong endast representera en förening i 
mästerskapstävlingar i samma idrott. Definition av tävlingssäsong anges i respektive idrotts 
regler.  
En idrottare representerar den förening där man erhållit medlemskap och som registrerat 
spelarens licens vid start av innevarande säsong. För föreningsbyte under innevarande 
tävlingssäsong för idrotten måste övergångsblankett fyllas i och skickas in till Parasport 
Sveriges kansli. Karenstid för övergångar under pågående säsong är 30 dagar, vilket innebär 
att idrottaren 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.  
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. Idrottsutövare kan även, efter förbundets och moderföreningens 
medgivande, få representera annan förening i internationell tävling. Det åligger föreningen 
att kontakta förbundet för att söka tillstånd.  
Idrottsutövare får, efter moderföreningens skriftliga medgivande, representera annan 
förening i tävlingar av uppvisningskaraktär (s.k. utlåning).  
 
Övergångstider 
Vid övergång där alla parter är överens, dvs 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 1 juni – 30 september.  
Fotboll 
Endast möjligt att göra övergångar under perioden 1 november – 28 februari.  
Det åligger moderföreningen att senast 30 dagar efter att de fått en övergångsansökan att 
skriftligen meddela den nya föreningen orsak till eventuell avstyrkan. Övergångsansökan 
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som inte tillstyrkts av moderföreningen, ska av den nya föreningen tillställas Parasport 
Sverige för prövning.  
Handläggningstid för övergångar är 30 dagar. 
 
Utländska idrottare 
För utländska idrottare, dvs idrottare som ej har svenskt medborgarskap, men som är 
medlem i Parasport Sverige-förening gäller följande för;  

A) Mästerskap; 
Lagidrott - Max 2 st utländska idrottare per lag. 
Individuell idrott - äger rätt att delta då denne varit permanent bosatt i Sverige under 
en sammanhängande tid av minst ett år.  

B) Landslag samt internationell representation -  äger rätt att delta först sedan denne 
varit permanent bosatt i Sverige under en sammanhängande tid av minst ett år, 
gäller både lag- och individuell idrott. Observera att vid landslagsuppdrag kan 
internationella förbunds regler kräva att deltagarna innehar svenskt medborgarskap 
för att få representera Sverige.  

C) Andra tävlingssammanhang – utländsk medborgare skall vara stadigvarande bosatt i 
Sverige sedan minst 30 dagar. 

I övrigt gäller samma bestämmelser som för svenska medborgare.  
 
Internationella tävlingar 
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. 
 
Tävlingsdräkt 
Enhetlig klubbdräkt / tävlingsdräkt ska bäras vid tävlingar sanktionerad av Parasport Sverige.  
 
Licenser  
Idrottsutövare är skyldig att inneha licens för att delta i Parasport Sveriges officiella 
mästerskapstävlingar samt eventuella kvalificeringstävlingar till dessa. Licens krävs även vid 
landslagsrepresentation. Utöver detta är idrottsutövaren skyldig att inneha licens vid 
internationell representation.  
Handläggningstid för övergångar samt för licenshantering är 30 dagar. 
Licensens giltighet är ett kalenderår. Utövare söker genom sin förening licens hos Parasport 
Sverige i den/de idrotter hen ämnar tävla i under kalenderåret. Om den aktive vill tävla i fler 
idrotter och då önskar representera fler än en förening ska licens sökas för var och en av 
dessa föreningar. 
 
Tävlingsarrangör är skyldig att förvissa sig om att tävlande innehar giltig licens utifrån de 
listor Parasport Sverige förser arrangören med.  
 
Förbundsstyrelsen fastställer licensavgiften. För utövare som tillkommer under kalenderåret 
ska hel avgift betalas.  
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5. Klassificering  
 
Klassindelningen, dvs vad som gäller för nationell klassificering, framgår av respektive idrotts 
regelverk.  
 
Klassindelning skall så långt möjligt vara grundad på funktionell förmåga i relation till 
respektive idrott.  
Samtliga nationella klassificeringssystem skall bygga på internationella klassificeringsystem. 
Klassindelningen skall balanseras mellan största möjliga rättvisa och så litet antal klasser som 
möjligt. Vid avvägningar här emellan skall hänsyn tas till antalet idrottsutövare i respektive 
idrott samt internationell klassindelning. 
 
För att kunna utfärda giltig licens måste licensansökan kompletteras med medicinsk 
information. Tillvägagångssätt för detta finns på Parasport Sveriges hemsida. 
  
Om det via protest eller på annat sätt framkommer att någon bevisligen blivit felklassad, kan 
Parasport Sveriges medicinska råd besluta om omklassificering. Vad gäller protest mot 
klassificering i öppen klass handhas överklagande av respektive idrottskommitté.  
Licensinnehavare som själv önskar bli tilldelad annan klass än vad som anges på licensen 
p.g.a. förändringar i funktionsnedsättning etc, måste styrka detta med nytt medicinskt kort. 
Fram tills licensinnehavaren och dennes förening erhållit skriftligt besked om eventuell 
ändring av klass, gäller den gamla klassen.  
 
Minsta funktionsnedsättning 
Om inte annat anges i specialidrottsreglerna skall följande normer gälla som minsta 
funktionsnedsättning för att vara berättigad till licens inom Parasport Sverige 
 
Idrottare med synnedsättning 
Synskärpa t o m 0,1 (6/60) med bästa korrektion och/eller synfält högst 20º. 
 
Idrottare med rörelsenedsättning 
Förlamningsskada med 70 muskelpoäng är högsta tillåtna poängsumma i nedre 
extremiteterna vid muskeltestning. Detta innebär t ex att sammanlagt 2 av de 16 
muskelgrupperna är totalt förlamade eller att  flera muskelgrupper är lätt förlamade. Minsta 
tillåtna förlamning i arm skall vara sådan att handen eller armen är obrukbar i den 
specialidrott som vederbörande önskar delta i. 
 
Amputation av hel hand eller hel fot, eller motsvarande kongenitala skador(dysmelier m.fl.). 
Hand- eller fotrester får finnas om detta enligt gemensam medicinskteknisk bedömning inte 
ger fördelar i den specialidrott personen önskar delta i. Förkortning av nedre extremitet skall 
dessutom vara minst 7 cm. 
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Ledstelhet har gränsen total rörelseoförmåga i endera axel, armbåge, handled, höft, knä 
eller fotled. 
 
Idrottare med intellektuell funktionsnedsättning 
Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition; 
Intellektuell funktionsnivå klart under det genomsnittliga (IQ högst 70). Debut före 18 års 
ålder. Samtidigt förekommande brister i adaptiv funktionsförmåga i minst två avseenden: 
Kommunikation, ADL-färdigheter, Boende, Socialt/interpersonellt, Nyttjande av offentliga 
resurser, Målinriktningl, Studier, Arbete, Fritid, Hälsa och personlig säkerhet. 
 
Idrottare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) 
Denna målgrupp finns endast i regelverken för idrotterna fotboll och innebandy. Här räknas 
någon av följande fastställda diagnoser: Autism, Asberger, Uppmärksamhetsstörning  
(ADHD/ADD), Desintegrativ störning, Touretts syndrom, Retts syndrom. 
 
 
 
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)  Tävlingen är mästerskapstävling eller sanktionerad av Parasport Sverige/SDF eller annat 
SF/SDF.  
b)  Idrottens gällande tävlingsregler följs.  
För Distriktsrekord gäller ovan samt att idrottaren tillhör och representerar förening 
ansluten till Parasport Sverige inom distriktet.  
 
 
 
7. Antidoping  
Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet. Med doping menas de förseelser som 
anges i Idrottens dopingreglemente, 
https://www.antidoping.se/reglerbestraffning/Detsvenskaantidopingreglementet/. Den som 
gör sig skyldig till doping kan bestraffas enligt detta reglemente. 
Följande sanktioner i tävlingshänseende på grund av dopingförseelse gäller: 
Automatisk ogiltighet av individuella tävlingsresultat 
En förseelse som upptäckts vid kontroll i samband med tävling 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. Detta gäller även resultat som uppnåtts efter det 
att förseelse konstaterats. 
 
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 idrottens tävlingsregler när en eller flera 
idrottare i laget har begått en förseelse. 
 


