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Förord
Detta dokument beskriver de sex tävlingsdisciplinerna som erkänns av Svenska
Sportdyrkarförbundet. Tävlingsreglerna som beskrivs är till största del samma regler som
gäller inom internationella tävlingar som registreras av AIDA International.
AIDA International erkänner dock även andra discipliner som ej erkänns av Svenska
Sportdykarförbundet. Då dessa regler i vissa detaljer avviker från de senaste versionerna
av AIDA Internationals regler avgör FK/SSDF vid svenska mästerskap huruvida man
ska följa AIDA Internationals regler eller dessa. I de fall en SSDF-förening vill genomföra
en klubbtävling väljer klubben själv om detta regelverk skall tillämpas. Ett resultat från en
klubbtävling blir dock ej ett rankat officiellt resultat i AIDAs databas.
Underförstått i detta dokument är att alla discipliner genomförs genom att den tävlande håller andan under
vattnet samt att inga assisterande hjälpmedel tillåts för att ge den tävlande annan luft i lungorna än den från den
tävlandes sista andetag innan tävlingsdyket.

Förkortningar/förklaringar
STA
Statisk apnea: Tidtagning av stillaliggande andhållning
DYN
Dynamisk apnea: Distanssimning under vattenytan med fenor
DNF
Dynamisk apnea utan fenor
CWT
Konstant vikt: Vertikal distansdykning med fenor
CNF
Konstant vikt utan fenor
FIM
Fri immersion: Vertikal distansdykning genom att dra sig ner och upp på en lina
SP
Surface protocol: Ytprotokoll som den tävlande gör efter dyket för domaren.
OT
Officiell tid för start: Starttid som tävlingsarrangören i förväg gett de tävlande.
AP
Annonserad prestation: Tid, längd eller djup som den tävlande i förväg ger.
RP
Realiserad prestation: Tid, längd eller djup som den tävlande presterar i
tävlingen.
Förklaringar
Dyklina – den lina som den tävlande simmar vertikalt utefter eller drar sig ner på under hela
sitt djupdyk.
Säkerhetslina – den extralina som förbinder den tävlandes handled, fotled eller kropp med
dyklinan vid djupdyk. Brukar även kallas lanyard.
Säkerhetsdykare – med säkerhetsdykare avses i detta dokument en utbildad fridykande
säkerhetsdykare. Endast i undantagsfall används extra apparatdykande säkerhetsdykare vi
djuptävlingar.
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Tävlingsregler
Ytprotokollet
Gemensamt för alla tävlingsdiscipliner i fridykning är det ytprotokoll som den tävlande alltid
måste göra direkt efter dyket. För att den tävlande ska bli godkänd måste ytprotokollet
genomföras innan 15 sekunder gått efter att den tävlandes luftvägar brutit ytan. Ytprotokollet
har tre moment som måste göras i följande specifika ordning.
1. Mask eller simglasögon och/eller näsklämma avlägsnas helt från ansiktet. (Då
ansiktsutrustning ej förekommer utgår detta moment från ytprotokollet).
2. Den tävlande visar ett (och endast ett) OK-tecken mot domaren. (Tumme och
pekfinger bildar en cirkel)
3. Den tävlande säger ”Jag är okay” eller ”I am okay” med ansiktet vänt och visat mot
domaren.
Det första momentet startar ytprotokollet. Det som sker innan det första momentet räknas inte
som en del av ytprotokollet. Om den tävlande gör två av dessa moment samtidigt, eller i fel
ordning, så diskvalificeras den tävlande.
1. Statisk apnea (STA)
1.1 Allmän information
För varje sekund den tävlande håller luftvägarna, dvs mun och/eller näsa, under ytan tilldelas
0,2 poäng. Tävlingen ska utföras i en bassäng, minst 60 cm djup och max 150 cm djup.
Försöken ska utföras strax under vattenytan. Den tävlande får själv välja våtdräkt, vikter och
ansiktsutrustning.
1.2 Regler
1.2.1
Tidsintervallen mellan starttiderna fastställs av arrangören efter konsultation med
huvuddomare.
1.2.2
Två zoner ska markeras: ett uppvärmningsområde och ett tävlingsområde. Den tävlande får
inte tillträde till uppvärmningszonen förrän 45 minuter innan hans/hennes tänkta starttid (OT).
Den tävlande får inte heller tillträde till övergångszonen innan den föregående atleten har
lämnat området.
1.2.3
En coach får övervaka och handleda den tävlandes uppvärmning och prestation. Denne tillåts
bistå den tävlande i samtliga tre zoner. Coachen kan, om den tävlande önskar detta, fungera
som en extra säkerhetsdykare och vidröra den tävlande under hela prestationen tills dess att
näsa eller mun återigen är över vattenytan. Coachen får även hantera eventuella
säkerhetssignaler, men det huvudsakliga säkerhetsansvaret för tävlingen ligger fortfarande hos
arrangören. Så snart prestationen slutförts (det vill säga när näsa och/eller mun är ovanför
vattenytan) får inte coachen längre vidröra den tävlande förrän domare visat rött, vitt eller gult
kort. Denne tillåts enbart att muntligen vägleda den tävlande. Om dessa riktlinjer inte följs
kommer den tävlande att diskvalificeras.
1.2.4
Följande nedräkning: 2’00, 1’30, 1’00, 30”, 20”, 10”, 5”, 4”, 3”, 2”, 1”, Official Top (OT) 1”,
2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 7”, 8”, 9”, 10”, 20”, 25”, 26”, 27”, 28”, 29”, 30”, start ogiltig, tillämpas.
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Om den tävlande startar efter tidsfristen på 10 sekunder tillämpas poängavdrag. Maximal
tidsfrist för prestationen är 30 sekunder efter utsatt OT, därefter är den tävlande
diskvalificerad. Om denne påbörjar prestationen innan OT ska poängavdrag tillämpas. Bara
en start är tillåten inom den givna tidsfristen av 30 sekunder.
1.2.5
Om den genomförda prestationen (RP) är mindre än den annonserade prestationen (AP) ska
poängavdrag tillämpas.
1.2.6
Uppvärmningstiden startar 45 minuter före tävlingsdyket.
1.2.7
Den tävlande har endast rätt till ett tävlingsförsök. När näsa och mun sänkts ner i vattnet
betraktas dyket som påbörjat.
1.2.8
En av organisationens säkerhetsdykare eller coach ska finnas på plats i vattnet i tävlingszonen
under hela prestationen. Denna person är ansvarig för att verifiera att den tävlande är vid
medvetande genom att han/hon kommunicerar med den tävlande. Den tävlande ska svara
genom att använda en tidigare överenskommen gest. Följande procedur ska användas: Var
30:e sekund med början 1 minut innan den annonserade prestationen (AP) uppnåtts. Var 15e
sekund med början vid AP, eller om den tävlande har en coach: närhelst han/hon önskar efter
överenskommelse med domare. Om den tävlande inte svarar genom att visa den
överenskomna gesten ska domarna genast kräva en upprepad signal från den tävlande. Om en
inkorrekt gest fortfarande visas, eller om gesten uteblir, ska domaren be säkerhetsdykaren
eller coachen att ta upp den tävlande ur vattnet.
1.2.9
En av SSDF godkända domare samt en av arrangörens tidtagare ska ta tid på försöket. De ska
starta sina tidtagarur vid dykets början. De ska stanna sina tidtagarur igen så snart den
tävlandes näsa och/eller mun är ovanför vattenytan igen.
2. Dynamisk apnea med eller utan fenor (DYN/DNF)
2.1 Allmän information
För varje meter som simmas under vattenytan tilldelas 0,5 poäng. Tävlingen ska utföras i en
bassäng (minst 90 cm djup). Den tävlande får själv välja våtdräkt, (fenor i DYN), vikter samt
ansiktsutrustning. Den tävlande får lov att använda sig av armtag inom båda discipliner. Andra
medel för att ta sig fram (annat än fenor och monofena inom DYN) med specialpaddel eller
simhandskar/strumpor är förbjudna. Inom DYN får bifenor och monofena användas. Den
tävlande måste vara i vattnet och vidröra kanten när tävlingen startar. Dykande, hoppande
eller andra former av springande starter från kanten är strikt förbjudet. Försöket anses avslutat
när den tävlandes näsa och/eller mun återigen är över vattenytan.
En coach tillåts att övervaka och handleda uppvärmning- och tävlingsdyket. Han/hon får
assistera i de två officiella tävlingszonerna. Från och med utsatt OT tid får coachen verbalt
vägleda men inte längre vidröra den tävlande. Om coachen vidrör denne innan domarna har
förklarat prestationen avslutad kommer den tävlande diskvalificeras. Den tävlande ska, med
undantag av toppen av fenorna/monofenan, förbli under vattenytan under hela dyket, förutom
i fem-meters-zonerna i slutet av bassängen som är avsedda för vändning. I dessa zoner får
kroppsdelar vara över vattenytan så länge mun och/eller näsa fortfarande är under vattenytan.
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Varje tävlande som presterar i tävlingsområdet ska övervakas av två säkerhetsdykare. På
grund av den höga hastigheten under dynamisk apnea ska två säkerhetsfridykare på ytan följa
atleten på varsin halva av banan. Säkerhetsdykare avbryter dyket på domarens signal.
Säkerhetsdykare kan avbryta dyket på eget initiativ om den tävlande uppvisar tydliga tecken
på syrebrist då den tävlande är under ytan. Vid eventuell tvist om riktigheten i avbrytandet av
prestationen går säkerhetsdykarens bedömning före domarens, coachens och atletens. Det
genomförda dyket (RP) fastställs när den tävlandes mun och/eller näsa vid uppgång bryter
vattenytan (förutom om den tävlande avslutar försöket vid bassängens kant, då den tävlande
måste vidröra kanten innan hans/hennes mun och näsa lyfts upp ur vattnet). För att kunna
beräkna den tävlandes prestation ska samtliga mått rundas ner till närmaste meter.
Exempel:
172,9 m = 172 meter, registrerad prestation 172 x 0,5 = 86 poäng.Andra hjälpmedel för att ta
sig fram annat än med simtag ska resultera i poängavdrag (förutom avstamp från
bassängkanten vid vändningarna). Även avstamp från bassängbotten för att nå vattenytan vid
prestationens avslut resulterar i poängavdrag. Vid slutet av atletens prestation måste
hans/hennes näsa och/eller mun vara över vattenytan innan han/hon får vidröra/gripa tag i
bassängkanten, linjerepet eller annat stöd för att inte drabbas av poängavdrag.
Starten måste göras i bassängen, med den tävlandes luftvägar nedsänkta i vattnet inom 1,5
meter från bassängkanten. I annat fall blir den tävlande diskvalificerad. En lina som korsar
banan på ytan är lämplig att ha vid starten. Denna plockas bort efter start. Under den
tävlandes start måste den tävlande vidröra bassängkanten med en kroppsdel. I annat fall blir
den tävlande drabbad av poängavdrag.
En kroppsdel måste vidröra bassängkanten vid varje vändning. Om detta ej sker ges
minuspoäng i protokollet. Om den tävlande är minst en meter från kanten och vänder utan att
röra bassängkanten kommer han/hon diskvalificeras.
2.2 Regler
2.2.1
Två zoner ska utmärkas, en uppvärmningsbana samt tävlingsbana/banorna. Atleten får inte
tillträde till uppvärmningszonen förrän 45 minuter innan utsatt OT. Den tävlande får inte
tillträde till tävlingsområdet innan den föregående tävlande har lämnat området.
2.2.2
Uppvärmningsperioden startar 45 minuter innan försökets början.
2.2.3
Poängavdrag ska tillskrivas om atleten startar efter tidsfristen på tio sekunder. Den maximala
tiden för start efter utsatt OT är 30 sekunder. Därefter blir atleten diskvalificerad. Om den
tävlande startar innan utsatt OT ska poängavdrag tillskrivas.
2.2.4
Atleten får bara ett officiellt försök. När mun och näsa har sänkts ner i vattnet anses försöket
påbörjat.
2.2.5
Atleten måste komma upp till ytan igen inom samma tävlingsområde som han/hon startat i,
annat leder till diskvalificering. Den tävlande får dock oavsiktligt simma utanför sin
tävlingszon så länge som han/hon inte hindrar andra tävlande eller arrangemanget samt att
han/hon sedan återvänder till sin bana.
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2.2.6
Om den genomförda prestationen (RP) är mindre än den annonserade prestationen (AP) ska
poängavdrag tilldelas.

3. Konstant vikt med eller utan fenor (CWT/CNF) samt Fri immersion (FIM)
3.1 Allmän information
Det djup som atleten uppnår poängsätts med 1 poäng per meter. Tävlingen kan utföras i både
salt- och sötvatten. En coach tillåts övervaka och handleda atletens uppvärmnings- och
tävlingsdyk. Från och med utsatt OT tillåts coach inte längre vidröra atleten förutom för att
assistera arrangören i de fall den tävlande är i fara. Tränaren är bara tillåten att vara vid
vattenytan. Användning av näsklämma, apnealinser och volymreducerare är tillåtet. Den
tävlande får lov att släppa in vatten i sin mask. Färgat eller speglat glas i masken är inte
tillåtet. Användning av vikter i form av handledsband, ankelband och nackkrage är tillåtna,
men bara om de har en snabböppningsanordning/säkerhetsspärrssystem och sitter på utsidan
av dräkten. Specialpaddel, simhandskar och strumpor är förbjudna. Domarna ska notera de
vikter den tävlande använder sig av och även kontrollera om det skett någon förändring av
vikterna efter uppstigningen ur vattnet. Om någon förändring har inträffat anses försöket
ogiltigt. Den tävlande bär ett officiell dykdator på sin handled som arrangören tillhandahåller.
Detta instrument kontrolleras och kalibreras av huvuddomaren. En säkerhetslina är
obligatorisk. Säkerhetlinan ska ha en karbinhake, utan skruvklaff och där öppningen är minst
15mm eller större och kan hakas på enkelt och utan hinder. Karbinhakens klaff ska enkelt
kunna öppnas och automatiskt stängas samt får inte vara defekt på något sätt. Den får inte
vara elastisk och bestå av ett material som inte är ämnat för att knytas och ha en längd på 50
till 150 cm. En fästanordning för handled, vrist eller midja som inte går att öppna oavsiktligt.
Vid användning för midja ska den fästas ovan viktbälte och får inte vara av ett elastiskt
material. Säkerhetslinan får inte väga mer än 500gr. Säkerhetslinan ska kontrolleras av
domare. Säkerhetslinan får inte avlägsnas atlet under tävlingsdyk om det inte är en
nödsituation. Avlägsnas säkerhetslinan under tävlingsdyk där ingen nöd uppstått får atleten
avdrag med 5 poäng.
3.2 Regler
Den tävlande måste ta med sig ett märke, en så kallad ”tag”, upp till ytan och leverera det till
domaren. Detta märke sitter vid den bottenplatta som finns vid den tävlandes meddelade djup.
Detta märke ska vara fastsatt så att det lätt kan avlägsnas utan att den tävlande behöver göra
någon större ansträngning. I tävlingar där fenor inte används måste märket ha en
handleds/armring som tillåter den tävlande att använda sina händer eller kardborresystem för
att fästa märket på sig själv. Den tävlande måste återvända till ytan med minst ett märke.
Märket får inte överstiga 65cm².
3.2.1 Gäller ej FIM
Den tävlande måste dyka ner och upp genom att simma. Denne är inte under några
omständigheter tillåten att dra sig längs linan. Den tävlande får endast dra i linan inom 2meterzonen räknat från bottenplattan utan att riskera diskvalificering. Andra grepp om linan
utanför denna zon ska resultera i påföljd. I händelse av att den tävlande drar i linan ska denne
diskvalificeras förutom i de fall då atleten vänder för tidigt. I sådana fall får atleten enbart dra
i linan EN gång och enbart för att underlätta vändning. Atleten ska använda sig av repet som
riktlinje under hela dyket, men om denne använder sig av repet som ett stöd kommer ett
poängavdrag att tilldelas. Detta innebär att den tävlande kan nudda repet men om denne tar
tag i repet eller använder sig av det som stöd ska poängavdrag tillämpas. Om detta inträffar
inom den tillåtna zonen två meter innan bottenplattan ska inget poängavdrag tillskrivas.
Denna zon ska vara tydligt utmärkt och väl synlig för atleten.
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3.2.2 Gäller ej CWT/CNF
I grenen Fri immersion drar sig atleten efter dyklinan med händerna. Atleten har rätt att dra
sig med fötterna först eller med huvudet först samt kombinera dessa sätt.
3.2.3
Atleten måste vara i vattnet innan start. Dyk, hoppning eller andra former av springande
starter är förbjudna.
3.2.4
Djupmått:
Vid det meddelade djupet ska det finnas en vit, gul eller transparent bottenplatta på minst 20
cm i diameter. Om bottenplattan är transparent måste det finnas ett vitt eller gult band som
markerar dess utsida. Detta band måste vara minst 2 cm brett. Ett poängavdrag tillskrivs om
den tävlande inte tar med sig märke/tag till ytan. Om denne inte tar upp märke/tag kommer
det officiella instrumentet som mäter djup användas vid fastställande av prestationen. Dyket
ska rundas ner till närmaste meter. Om dykdator indikerar ett djup som är djupare än det
meddelade djupet ska det meddelade djupet tas under betänkande. Om det är uppenbart att
bottenplattan är placerad för långt ner måste arrangören korrigera bottenplattans placering.
Om mätinstrumentet indikerar ett grundare djup än meddelat ska ett poängavdrag tillskrivas
om inte markeringen har tagits upp och lämnats till domaren. Om det är uppenbart att
bottenplattan är placerad för högt upp måste arrangören korrigera bottenplattans placering.
3.2.5
Den tävlande kan dyka utan fenor i en tävling som utförs med fenor. I tävlingar utan fenor är
inga fenor av något slag tillåtna. Om tävlingen annonserats som CWT/CNF får den tävlande
välja att dyka utan fenor, men det kommer endast att finnas en resultatlista.
3.2.6
Domarna eller arrangören fastställer OT-tid för varje tävlande. Följande tillvägagångssätt
rekommenderas:
3.2.7
Följande nedräkning: 2’00, 1’30, 1’00, 30”, 20”, 10”, 5”, 4”, 3”, 2”, 1”, OT 1”, 2”, 3”, 4”, 5”,
6”, 7”, 8”, 9”, 10”, 20”, 25”, 26”, 27”, 28”, 29”, 30”, start ogiltig, tillämpas. Maximal tidsfrist
för prestationens är 30 sekunder efter utsatt OT, därefter är den tävlande diskvalificerad. Om
den tävlande påbörjar prestationen innan OT ska poängavdrag tillämpas. Bara en start är
tillåten inom den givna tidsfristen av 30 sekunder.
3.2.8
Ett tävlingsområde som har en eller flera uppvärmningslinor och minst en tävlingslina ska
markeras av arrangören. Bara de tävlande, domarna, säkerhetspersonal, säkerhetsdykarna,
läkare, arrangörerna och den tävlandes partner/tränare får lov att vistas i detta område.
3.2.9
Två områden ska markeras: ett uppvärmningsområde samt ett tävlingsområde. Den tävlande
får inte tillträde till uppvärmningsområdet förrän 45 minuter innan utsatt OT. Denne får inte
heller tillträde till tävlingsområdet förrän den föregående atleten har lämnat området.
3.2.10
Endast fem personer får vara inom tävlingsområdet: den tävlande, dennes tränare, en domare
och två säkerhetsdykare.
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3.2.11
Uppvärmningsperioden startar vid ett av de markerade områdena 45 minuter innan det första
dyket inleds och pågår fram tills tävlingens avslutande. Uppvärmningsområdet och
tävlingsområdet får inte vara för långt ifrån varandra, men de måste vara så långt ifrån
varandra att de tävlande som värmer upp inte stör den atlet som tävlar. Det får inte vara mer
än en tävlande under vattenytan åt gången per uppvärmningslina. Inom uppvärmningsområdet
är det förbjudet att dyka förutom vid uppvärmningsrepen. Uppvärmningsrepens bottenplatta
ska placeras på ett djup som är relevant för den dykare som värmer upp. Varje dyklina ska
alltid övervakas av en person som inte finns i vattnet, för att denne ska kunna ha full uppsikt
över uppvärmningen. Denne ska ha rätt att förhindra neddykningar när helst han/hon anser det
nödvändigt.
3.2.12
Tävlingslinan ska vara oelastisk och ha en diameter av minst 9 mm.
3.2.13
Arrangören måste se till så att ett tillräckligt stort viloområde och/eller flytanordningar under
förberedelserna innan tävlingen för de atleter som önskar en torr uppvärmning.
4. Poängavdrag
4.1
Om den tävlande startar innan utsatt OT-tid ska ett avdrag med ett poäng per fem sekunder
tillskrivas.
4.2
Om den tävlande startar efter angiven tidsram under tävling i bassäng (STA, DYN, DNF har
samtliga en tidsram på 10 sekunder) ska ett avdrag med ett poäng per fem sekunder tillskrivas
prestationen upp till 30 sekunder efter utsatt OT tid. Efter 30 sekunder utan start är den
tävlande diskvalificerad och får inte lov att starta.
4.3
Påföljder avseende avvikande resultat mellan uppnådd och annonserad prestation (RP mot
AP):
4.3.1
Vid STA ska ett avdrag med ett poäng per fem sekunder tillskrivas när RP är mindre än AP.
Exempel:

Annonserad prestation (AP)= 5’35” och Realiserad prestation (RP)= 5’04”
Skillnad mellan AP och RP = 31 sekunder
Avdrag = 7 poäng
Totalt antal poäng = 60,8 – 7 = 53,8 poäng

4.3.2
Vid DYN/DNF ska ett avdrag med 0,5 poäng per meter avvikelse tillskrivas när RP är mindre
än AP.
Exempel:
AP = 100m och RP =89m
Skillnad mellan AP och RP = 11 m
Avdrag = 11 x 0,5 = 5,5 poäng
Slutlig prestation: 44,5 (89m) – 5,5 = 39 poäng
4.3.3
Inom djupdiscipliner (CWT/CNF/FIM) ska ett avdrag med 1 poäng per meter avvikelse göras
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när mätinstrumentet indikerar ett grundare dyk än det som meddelats, om inte märket (tag) har
tagits upp till ytan och lämnats över till en jurymedlem.
Exempel:

AP = 50 m och RP (som avläst mätinstrumentet) = 46,5 m
Faktisk prestation = 46,5 -> RP = 46 poäng
Avdrag = 4 poäng
Skillnad mellan AP och RP = 4m (50-46m) resulterar i ett avdrag på 4 poäng
Avsaknad av markör = 1 poängs avdrag
Slutlig prestation = 46 – 5 = 41 poäng

4.4
Specifika avdrag för DYN/DNF.
4.4.1
Om inte någon del av den tävlandes kropp vidrör bassängväggen innan starten och/eller vid
vändningarna inom de dynamiska disciplinerna ska ett avdrag på fem poäng per tillfälle göras.
I de fall atleten vänder innan en meter från bassängväggen ska han/hon diskvalificeras.
4.4.2
Om någon del av den tävlandes kropp är ovanför vattenytan, förutom vid den tillåtna zonen på
fem meter mellan två vändningar, ska ett avdrag med fem poäng per tillfälle tillskrivas i
DYN/DNF. I de fall den tävlande simmar en hel längd med kroppen vid vattenytan ska
han/hon diskvalificeras.
4.4.3
Om den tävlande drar eller på annat sätt framdriver sig med hjälp av stödpunkter
(bassängkant, rep, botten etc.) innan mun och näsa är ovanför vattenytan ska ett avdrag med
fem poäng tillskrivas prestationen.
4.4.4
Vid dykets slut ska ett avdrag med fem poäng göras om den tävlande tar tag i bassängkanten
eller annat ytstöd innan näsa och mun är ovanför vattenytan.
4.5
Specifika avdrag för djupdiscipliner (CWT/CNF/FIM): Om den tävlande tar av sig
säkerhetslinan under sin prestation inom djupdisciplinerna i annat fall än vid fara ska ett
avdrag med tio poäng tillskrivas prestationen. Uteblivet eller tappat märke (tag) ger ett avdrag
med ett poäng.
4.6
Avdrag för konstant vikt discipliner (CWT/CNF): När den tävlandes mun och näsa är under
vatten, får denne enbart greppa repet inom frizonen på två meter från bottenplattan utan att
riskera avdrag. Då repet greppas utanför frizonen på två meter, då den tävlandes luftvägar är
under vatten och dyket fortfarande pågår, ska ett avdrag med fem poäng per tillfälle göras.
5. Protester
5.1
En tävlande eller dennes lagkapten har rätt att lämna en protest mot ett domslut fram till 15
minuter efter att tävlingsledningen presenterat resultatlistan. Protesten lämnas skriftligen till
någon av domarna.
5.2
I de fall protester förekommer ska domarna sammanträda och tillämpa följande procedur: För
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varje protest ska domarna först studera videoinspelningarna innan diskussioner förekommer.
Den dömande domaren kan tillföra information som inte syns i videon och som ligger till
grund för domslutet. Den berörda atleten och dennes lagkapten tillåts att se på filmerna och ge
kommentarer. Även säkerhetsdykarna ska höras om omständigheterna kring prestationen.
5.3
I de fall det finns betydande tveksamheter ska beslutet tas till den tävlandes fördel.
5.4
Alla protester måste åtföljas av 500 kr för att kunna handläggas. Denna summa återbetalas om
domarna dömer till den protesterandes fördel. Då domarna står fast vid sitt beslut tillfaller de
500 kr tävlingsarrangören.
5.5
För samtliga beslut, i de fall det är ett jämnt antal röster (till exempel då en domare lägger ner
sin röst) ska huvuddomarens röst räknas dubbelt.
5.6
Tävlanden kan protestera mot omständigheter under sitt dyk, exempelvis när denne har
hindrats av säkerhetsdykare eller då arrangörerna har misslyckats med tävlingsarrangemanget
vid just dennes prestation. Tävlanden kan protestera till domarna direkt efter sin prestation för
att möjliggöra en omstart om protesten anses befogad.
6. Doping och bestraffningsärenden
6.1
Alla tävlingar i fridykning arrangeras inom ramen för den svenska idrottsrörelsen. Således
hanteras dopingfall på samma sätt som i samtliga idrotter i Sverige. Inför varje tävling skriver
alla atleter under att denne har läst och uppfattat RFs och SSDF:s dopingpolicy. För mer
information, se: http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Antidoping2/Bestraffning/
6.2
Dåligt uppförande på tävling samt fusk hanteras och bestraffas i enlighet med RF:s riktlinjer.
Dåligt uppförande kan vara att ha dålig attityd mot domare och tävlingsledning. Även coach
kan stängas av eller bli ombedd att lämna tävlingsområdet om denna uppträder respektlöst
eller är för aggressiv i sitt coachande av tävlande. För mer information, se: kap 14,
Bestraffningsärenden, i Riksidrottsförbundets stadgar. Grova brott mot tävlingens ordning kan
medföra avstängning upp till 2 år eller straffavgift på upp till
50 000 kr.
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