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Voor ALLE zwemwedstrijden binnen de VZF, waarop geen selecties voor internationale tornooien mogelijk zijn,
gelden de 'FINA Sportreglementen Zwemmen’, samen met
de 'VSC Aanpassingen/Interpretaties' en de 'Administratieve handleiding'

HERZIENING

bij 8. ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN binnen de Vlaamse Zwemfederatie
van kracht
AANDACHT : Tussentijden mogen niet gebruikt worden als inschrijftijden voor alle officiële
wedstrijden binnen de VZF. Controle op inschrijftijden kan door sportsecretarissen
zelf worden uitgevoerd via MeetManager.
Bij alle wedstrijden die bestaan uit verschillende gedeelten (verschillende dagen of dagdelen) en die al dan
niet doorgenummerd worden, wordt elk gedeelte beschouwd als een aparte wedstrijd met een afzonderlijk
voorprogramma, eventueel een andere kamprechter en een andere jurysamenstelling.
Bij wedstrijden met reeksen en finales blijft de tijdsduur van de reeksen beperkt tot 4 uren, pauzes
inbegrepen. De duur van de finales wordt wel afzonderlijk op het wedstrijdverslag vermeld maar telt niet mee
in de tijdsduur van de voorafgaande reeksen.
Voor wedstrijden zonder finales kan slechts 1 voorprogramma per dagdeel worden goedgekeurd.

SW 6 RUGSLAG - VZF bijvoeging bij SW 6.1

van kracht

SW 6.1 …… Wanneer bij de start een rugslag richel (backstroke ledge) wordt gebruikt dan moeten de tenen
van beide voeten in contact zijn met de muur of het aantikpaneel….
VZF : Bij gebruik van een rugslag richel worden de zwemmers van wie bij de start de tenen van
beide voeten niet in contact zijn met muur of aantikplaat hierop éénmaal gewezen door
kamprechter en/of starter.
Bij herhaling volgt uitsluiting wegens verkeerde starthouding. (SW 4.1)

DISPLAY TIJDEN

van kracht

Tijdens het zwemmen is het tonen van persoonlijke tijdsaanduidingen VERBODEN en zal leiden tot uitsluiting
van de zwem(mer)(ster) wegens coaching. ENKEL de officiële display bij elektronische tijdopname is toegelaten.

AANGEPAST - RECHTZETTING VAN TIJDEN jurysecretariaat

van kracht

Bij rechtzettingen van tijden wegens niet gelijklopende aankomstvolgorde dient de bijvoeging ‘BK’ (beslissing
kamprechter) niet meer te worden vermeld in de uitslag.
‘BK’ blijft nog wel VERPLICHT voor alle andere beslissingen van de kamprechter in verband met problemen rond
het toekennen van officiële tijden.
Vb. een zwemmer heeft helemaal geen tijd …….
De vermelding ‘HT’ BLIJFT alsnog in de uitslag VERPLICHT.

MEDISCHE DIENST

van kracht

‘Medische Dienst’ mag op een officiële wedstrijd NIET gelijktijdig worden uitgevoerd door iemand die daar
tevens officieel fungeert als clubafgevaardigde.

INSCHRIJFTIJDEN

van kracht

Inschrijftijden voor wedstrijden MOETEN gezwommen zijn NA 1/1 van het jaar, voorafgaand aan de wedstrijd.
Vb. wedstrijd op 15/10/2018, de inschrijftijden moeten gezwommen zijn na 1/1/2017.

TIJDSDUUR WEDSTRIJDEN bij Sportreglementen - II 5

van kracht

5. DUUR WEDSTRIJDEN BINNEN DE VLAAMSE ZWEMFEDERATIE
5.1 Dit reglement is van toepassing op alle zwemwedstrijden binnen de Vlaamse Zwemfederatie.
5.2 Dit reglement is niet van toepassing op zwemwedstrijden voor masters.
5.3 Het is binnen de Vlaamse Zwemfederatie verboden wedstrijden/wedstrijdgedeeltes in te richten waarvan
de duur meer dan VIER uur bedraagt, pauzes inbegrepen. Avondwedstrijden dienen te eindigen vóór 22 uur
met uitzondering van wedstrijden voor masters.
Bij overschrijding van de tijdsduur zal de inrichtende organisatie een boete betalen aan de Vlaamse
Zwemfederatie volgens een boetetabel die wordt opgesteld door de Raad van Bestuur.
Zie : http://www.zwemfed.be/sites/default/files/bijdragen_boeten_2018.pdf
5.4 + 5.5 ongewijzigd
5.6 Om mogelijke misbruiken met betrekking tot de duur van de wedstrijden tegen te gaan zal het werkelijk
uur van aanvang en einde van de wedstrijd ingevuld worden op het wedstrijdverslag.
Nalatigheid op dit vlak zal niet getolereerd worden en sancties zullen overwogen worden tegen de
in gebreke blijvende kamprechters.
Aanvaardbare redenen voor overschrijding van de tijdsduur dienen door de kamprechters op het
wedstrijdverslag te worden vermeld.

INSCHRIJFPERIODE Lange Afstanden 800m/1500m en 400m 9-10 jarigen - vrije slag

van kracht

De maximum inschrijfperiode periode van 7 dagen vóór wedstrijddatum wordt ENKEL voor LA
uitgebreid tot 14 dagen.
Deze beslissing werd genomen om de ingeschreven zwemmers bij afwijzing/beperking van reeksen LA
nog de mogelijkheid te bieden tot inschrijving op andere individuele wedstrijden.
Organiserende clubs die van deze ‘14-dagen’ maatregel gebruik maken voor hun lange afstand
wedstrijden (400m VS 9-10 jarigen, 800 + 1500 m VS) zijn VERPLICHT om ten laatste 10 dagen vóór
wedstrijddatum de schrappingen te bevestigen aan de ingeschreven clubs.
De afgezegde zwemmers voor de LA kunnen dan nog voor andere individuele wedstrijden inschrijven
tot uiterste datum inschrijving.
Bij Sportreglementen II 8.2 - 8.2.2 + 8.2.9 : Een aangepast/vernieuwd voorprogramma zal in MeetManager
worden ingevoegd.
Dit vernieuwde voorprogramma MAG vanaf nu maar MOET worden gebruikt vanaf 1/9/2018.
Reeds goedgekeurde voorprogramma’s blijven onveranderd behouden.

INSCHRIJFTIJDEN Lange Afstanden

van kracht

Tenzij uitdrukkelijk bewezen inschrijftijden worden gevraagd MOETEN voor de lange afstanden 800m +
1500m vrije slag en 400m vrije slag 9-10 jarigen reële trainingstijden worden gebruikt als inschrijftijd voor
zover er geen officiële inschrijftijd beschikbaar is. Een officiële tijd op de 400m vrije slag, gezwommen na
1/1 van het jaar voorafgaand aan de wedstrijd, is verplicht wil men kunnen inschrijven op 800 + 1500m
vrije slag. Inschrijven zonder tijd (NT) is dan ook niet meer toegelaten.
Deze beslissing geldt eveneens voor het ‘dubbel zwemmen’ binnen de VZF.

TUSSENTIJDEN ALS INSCHRIJFTIJD bij Sportreglementen - II 8

van kracht

BELANGRIJK : Tussentijden mogen niet gebruikt worden als inschrijftijd voor officiële wedstrijden binnen de VZF.
De tussentijd van de startzwemmer van een aflossing mag als inschrijftijd WEL worden gebruikt.
Controle op inschrijftijden kan door sportsecretarissen zelf worden uitgevoerd via MeetManager.

SW 9 WISSELSLAG - verduidelijking bij SW 9.1
- aanpassing SW 9.2

van kracht

SW 9.1 VZF : Na het keerpunt van schoolslag naar vrije slag zijn vlinderslag beenbewegingen toegelaten maar
deze moeten gevolgd worden door een armbeweging vrije slag.
wordt
Na het keerpunt van schoolslag naar vrije slag zijn vlinderslag beenbewegingen toegelaten maar
deze mogen NIET gevolgd worden door armbeweging(en) vlinderslag.
SW 9.2 In het vrije slag gedeelte moet de zwemmer in borstligging zijn, behalve bij de uitvoering van het
keerpunt. De zwemmer moet echter terug in borstligging zijn vóór enige slag of beweging.
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