Motion: Förändring av klassindelning
Att möjliggöra för triathleter att tävla triathlon i åldersklasser från det kalenderår
vederbörande fyller 20 år. Att ytterligare anpassa svenskt reglemente till World
Triathlon Competition Rules i fråga om åldersklasser sk. Age group.
Implementering i reglementet gäller från 1/1 2023

BAKGRUND
I svenskt reglemente 5.1 Klassindelningar tävlingsklass står:
M 20/K 20

Män/Kvinnor

20–34 år

Senior

I internationellt reglemente finns åldersgrupper från 20 år och uppåt och det är
valbart om man vill tävla i senior eller åldersgrupp (masters) från 20 års ålder.
Steget från junior till senior kan tyckas naturligt om man varit med i sporten från
unga år. Det finns dock ett flertal som börjar med triathlon när de är över 20 år.
Många har fyllt 30 år då de upptäcker triathlon. De kan komma från andra
idrotter utan att ha tävlat i triathlon tidigare. Om de vill tävla tvingas de delta i
seniorklass där drafting är tillåtet.
Enligt Väsby SS Triathlon, (VSS tri) finns det många under 35 år som tränar i
klubbar tillsammans med Masters som inte kan ställa upp i tävlingar nationellt
som master.
Svensk triathlon förlorar dessa personer helt från tävlingsklass på nationella
tävlingar.
Idag väljer många triathleter mellan 20–34 år att endast tävla på internationella
tävlingar (där de kan få tävla i sin åldersgrupp, individuellt och utan drafting)
eller anmäler sig i motionsklass fastän de egentligen vill delta i tävlingsklass.
Motionsklass urholkas som instegslopp och som klass för ”prova på” då startfältet
är spretigt, sett till prestation, vilket i sin tur kan skrämma bort nybörjare från
sporten.
Väsby SS Triathlon har flera medlemmar som inte tävlar alls på svenska
mästerskapstävlingar av just den anledningen att det saknas mastersgrupper för
de under 35 år. Sannolikt beter sig medlemmar i andra svenska föreningar
likadant.

NYTT FÖRSLAG
Inför i svenskt reglemente mastersgrupper från 20 år och uppåt på liknande sätt
som det står inskrivet i World Triathlon Competition Rules

2.5 Eligibility:
h.)
(iv) 20 to 24 (M20)/(F20);
(v) 25 to 29 (M25)/(F25);
(vi) 30 to 34 (M30)/(F30);
(vii) Etc.
I svenskt reglemente ska det enligt detta förslag stå:
5.1Klassindelning tävlingsklass
M 20/K 20
Män/Kvinnor Från 20 år
M 20/K 20
-”20-24 år
M 25/K 25
-”25-29 år
M 30/K 30
-”30-34 år
M 35/K 35
-”35-39 år
Etc.
Tillägg till texten som följer efter tabellen 5.1

Senior
Masters 20
Masters 25
Masters 30
Masters 35

Tillåtna
distanser
Samtliga
-”-”-”-”-

- - - Klasstillhörigheten bestäms av den ålder som uppnås under tävlingsåret, även
för World Triathlon och Europe Triathlon. Män/Kvinnor från 20 år och som tävlar i
tävlingsklass betraktas som senior om inget annat aktivt val görs. För tävlingar i
SM finns bara seniorklass för Män/Kvinnor från 20 år. Masters kan bara tävla i
RM.
Reglementet ses över av Tekniska kommittén så att förändringar görs på alla
relevanta ställen i dokumentet i enlighet med motionen.

MÅL
Med möjligheten att välja mastersgrupper från det år man fyllt 20 år hoppas vi att
fler kommer ställa upp på nationella tävlingar utan att seniorklassen kommer
urholkas. Svensk triathlon kommer få fler licenserade triathleter. Motionsklass
kommer bli instegsklass och jämnare utifrån enskilda prestationer och därmed
locka fler deltagare.
Sverige ska ha en stark seniorklass/elit. Seniorklass ska särskilt premieras i form
av mästerskapstecken och prispengar. Med mastersklasser från 20 år kommer vi
bli tillgängliga för fler. De mellan 20 och 34 år får en möjlighet att tävla mot
jämnåriga istället för tvingas in i en elitklass alternativt motionsklass där
skillnaderna, i båda fallen är för stora för att det ska bli intressant för den enskilde
ur tävlingssynpunkt.
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