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sommaruniversiaden 2021 i chengdu, kina 
 

Praktisk information 
18-29 augusti 2021 i Chengdu, Kina. Invigningsceremonin är 18 augusti och 
avslutningsceremonin den 29 augusti. Athlete’s village är operationell mellan den 12 augusti 
och 1 september. Uppskattad siffra på deltagande är 7000 atleter från 140 länder. 
 
Behörighet 
För att vara behörig att delta i Sommaruniversiaden 2021 ska man vara: 
 Svensk medborgare. 
 18–25 år (minst fylla 18 och max 25 samma år som tävlingen genomförs, det vill säga 

född mellan 1 januari 1996 och 31 december 2003.  
 Student (man ska bedriva eftergymnasiala studier vid universitet, högskola, 

folkhögskola, ky-utbildningar eller komvux). Man uppfyller även FISU:s studiekrav om 
man ej längre studerar men har avlagt examen under 2020. Distansstudier, 
deltidsstudier och studier utomlands är behörighetsgrundande. Det finns inget krav på 
antal poäng eller på vilken fart som deltagaren studerar. 

 
Anmälningsprocedur 
 18 januari  – General Entry vilken ska betraktas som intresseanmälan 
 1 februari - Team Sport Entries (deposition 5000 Euro för Volleyboll, Basket, 

Vattenpolo, 2500 EUR för lagtävlingar i Bordtennis och Badminton) 
 18 april – Quantitative Entries och eventuell nominering av domare 
 10 juli – Individual Entry for competitors and officials (till SAIF) 
 18 juli – individual Entry for competitors and officials (till arrangör) 

 
Deltagar- och administrationsavgifter 
Avgiften baseras på en dygnskostnad som i dagsläget inte är helt bestämt men kommer landa 
mellan 80-95 euro/per dag.  
 
I avgiften ingår  
 deltagande i tävlingarna,  
 delegationsledning av SAIF, 
 helpension, 
 representationskläder att behålla, 
 lokala transporter inklusive hämtning och lämning vid flygplatsen.  

 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund kommer att lägga ut för samtliga avgifter och fakturera i 
efterhand.  
 
Resa 
Resa till och från mästerskapet bokas individuellt av deltagarna eller av respektive 
specialidrottsförbund. Den officiella flygplatsen är Chengdu Shiangliu där arrangören står för 
hämtning och lämning. Sveriges Akademiska Idrottsförbund har samarbete med Grand Travel 
Group och utifall ni vill ha hjälp med gruppresor hjälper vi gärna till med offerter. 
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Lagidrotter har obligatorisk ankomst minst 48 timmar innan första tävlingsdagen och 
individuella idrotter har obligatorisk ankomst minst 24 timmar innan första tävlingsdagen. 
Schema för träningar kommer närmare mästerskapet och innan man får vistas i tävlings- och 
träningsarenor måste man vara ackrediterad. Detta kan oftast endast göras dagtid och bör 
beaktas när inresa bokas. 
 
Uttagning 
Uttagningen till Universiader sker i samråd med respektive specialidrottsförbund och är 
ingenting som vi normalt har synpunkter kring. 
 
Tävlings- och representationsklädsel 
Representationsklädseln för Team Sweden ska användas vid öppnings- och 
avslutningsceremonin samt vid prisutdelningar. Representationsklädseln beställs av Sveriges 
Akademiska Idrottsförbund.  
 
Tävlingsdräkter står respektive specialidrottsförbund för, efter det internationella förbundets 
gällande tävlings- och dräktbestämmelser. 
 
Ledare/coacher samt delegationsledning från SAIF 
Respektive specialidrottsförbund kan välja att anmäla upp till en ledare per fem tävlande enligt 
det regelverk som finns kring antal ledare för trupperna. Specialidrottsförbundet/ledaren står 
själv för kostnaderna för honom/henne.  
 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund skickar erforderligt antal delegationsledare som hjälper till 
med det praktiska under tävlingarna, exakt sammansättning av fysio, media etc bestäms under 
våren 2021 där vi gärna tar emot önskemål. 
 
Elitidrott och studier 
Elitidrottare som studerar på ett Riksidrottsuniversitet (RIU) eller ett Elitidrottsvänligt lärosäte 
(EVL) kan vid behov få stöd med studieanpassning samt ekonomiskt stöd. För mer information 
om vilka anpassningar som erbjuds, kontakta studievägledare på lärosätet. 
 
För mer information om RIU och EVL se RF:s hemsida:  
http://www.svenskidrott.se/Elitidrott/Riksidrottsuniversitet  
 
För länk till mer information från respektive RIU och EVL se SAIF:s hemsida: 
http://www.studentidrott.se/elitidrottstudier/RIUochEVL/  
 
Ren vinnare 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) är medlem i Riksidrottsförbundet (RF). Utövar man 
idrott under RF så gäller idrottens antidopingregler. Det ligger på varje enskild idrottare att 
veta vilka regler som gäller kring antidoping och därför har SAIF satt som krav för att delta på 
internationella studentidrottstävlingar att varje idrottare ska genomföra RF:s E-utbildning Ren 
vinnare. Detta gäller för tävlande i Student-EM/VM och Universiader.  
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Länk till RF:s E-utbildning: http://www.renvinnare.se/  
 
Dopingdispens 
Om deltagaren av medicinska skäl tar något dopingklassat läkemedel måste denne ansöka om 
dispens (TUE) hos respektive internationellt specialidrottsförbund. Vanligtvis ska en sådan 
ansökan skickas senast 21 dagar före evenemanget, men kolla för säkerhets skull i god tid upp 
vad som gäller för respektive idrott. Kopia på dispensen ska skickas till Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund och deltagaren ska själv medta originalet till tävlingarna för att visa upp vid 
eventuella dopingtester.  
 
Försäkringar 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund har inga försäkringar för deltagare i Vinteruniversiaden. 
Deltagarna individuellt, alternativt specialidrottsförbundet uppmanas därför att se över vilket 
försäkringsskydd som gäller i samband med Vinteruniversiaden. 
 
Visum 
Normalt krävs visum för svenskar som reser in i Kina och för alla deltagare i Universiaden 
kommer visumkrav att anpassas, information om detta kommer i god tid när vi vet hur 
förfarandet kommer att se ut. 
 
Vaccination 
Det finns obligatoriska vaccinationer för inresa i Kina om man har vistats i andra delar av 
världen. Bäst information hittar ni på, 
https://www.vaccinationsguiden.se/vaccinationsguiden/landrek_.html?land=CN 
 
Kontakt 
För frågor och mer information kontakta Adam Stigborn via e-post: adam.stigborn@saif.se 
eller via telefon 0766958596. För mer information om tävlingarna, se arrangörens officiella 
hemsida. 
 


