Styrelsens förslag om uppdatering i
regelverket för ett likvärdigt
tävlingsupplägg
Bakgrund
Förbundsmötet 2018 gav styrelsen i uppdrag att formulera ett tillägg till tävlingsreglerna
om krav på likvärdigt tävlingsupplägg, oavsett könstillhörighet.
Syftet med ett likvärdigt tävlingsupplägg är i första hand att säkerställa att alla som är
med på en tävling får ett likvärdigt tävlingsdeltagande. Skillnaden i likvärdighet kan vara
mätbar eller baserad på deltagarens upplevelse.
Tävlingar ska vara utformade på ett sådant sätt att ingen diskrimineras på grund av kön,
men i arbetet tas även hänsyn till fler åtgärder för inkludering.
I arbetet med att etablera ett likvärdigt tävlingsupplägg har det varit viktigt att hitta rätt
nivå mellan Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål (inkl. andra dokument och policys
som beskriver idrott på lika villkor) och SOFT:s regelverk.
SOFT:s regelverk består av:
• Tävlingsregler som beslutas av förbundsmötet
• Tävlingsanvisningar som beslutas av förbundsstyrelsen
Nuvarande skrivning tar endast hänsyn till likvärdighet utifrån var i landet
tävlingen arrangeras
TR 2.1.3 Regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar och därmed
verka normerande för tävlingsresultat vid olika tävlingar.
Nationella tävlingar, mästerskapstävlingar och andra rankinggrundande
tävlingar ska vara likvärdiga varhelst i landet de anordnas.
Kravet på likvärdiga tävlingar ska inte tolkas som att arrangemangen måste
utformas i alla delar lika över hela landet. Regler och kvalitetsmål kan ofta
uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till lokala förutsättningar.
Förslag på ny skrivning
TR 2.1.3 Regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar.
Alla som är med på en tävling ska få ett likvärdigt tävlingsdeltagande.
Skillnaden i likvärdighet kan vara mätbar eller baserad på deltagarens
upplevelse.
Tävlingar ska vara utformade på ett sådant sätt att ingen diskrimineras på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
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Tävlingar ska vara likvärdiga varhelst i landet de anordnas. Det ska inte tolkas
som att de måste utformas i alla delar lika över hela landet. Regler och
kvalitetsmål kan ofta uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till lokala
förutsättningar.
Se TA 12.1 för exempel på vad som menas med rättvisa och likvärdiga tävlingar.
Se RF:s hemsida för dokument med riktlinjer som beskriver idrott på lika villkor.
Anvisningarna kompletterar reglerna. De förklarar hur enskilda regler
ska tolkas och tillämpas. Förslag på ny skrivning:
TA 12.1 Rättvisa och likvärdiga tävlingar
I tävlingsreglerna framgår att regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och
likvärdiga tävlingar. Det kan exempelvis betyda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att damklass såväl som herrklass betraktas som huvudklasser.
att damklass såväl som herrklass erbjuds lika intressanta tävlingstidpunkter.
att bjuda in till likvärdiga dam- och herrklasser.
att erbjuda banor av samma svårighetsgrad och segrartid för samma ålder
(gäller än så länge ungdomar, juniorer och seniorer, ej D/H35 eller äldre).
att även kortare banor (ungdomsbanor, dambanor och banor för äldre)
erbjuds intressanta kontroller och sträckor.
att ha lika många mellantidskontroller i dam- respektive herrklass i
motsvarande ålder eftersom de ska ha lika lång segrartid (beror alltså ej på
banlängd).
att banor vid stafetter med fri blandning av kön och ålder läggs så att
damers och herrars, såväl som ungdomars och äldres, insatser blir lika
stora.
att damer och herrar har motsvarande värde och mängd på priser.
att könsnormerande priser undviks.
att klasser som har en så pass lång segrartid att de tävlande ska erbjudas
vätska längs banan verkligen erbjuds vätska, oavsett om det är en dameller herrbana.
att barnpassningsmöjligheter erbjuds så att båda föräldrar ska kunna delta i
tävlingsklass.
att möjlighet till familjelottning finns.
att toalett med lås och handtvätt/handsprit finns.

Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta:
att
att

införa ny skrivning i TR 2.1.3 och TA 12.1 enligt förslaget
beslutet gäller från 1 juli 2020.
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