I. FINA/VZF SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN 2017 -2021
SW 1 WEDSTRIJDLEIDING
SW 1.2.2 Waar geen Automatische Elektronische tijdopname beschikbaar is, zal deze installatie
vervangen worden door een hoofdtijdopnemer en drie één tijdopnemers per baan, en 2 één
extra toegevoegde tijdopnemers.
VZF : zie VZF minima bij SW 1.2.1
SW 1.2.3 Een hoofdaankomstrechter en aankomstrechters mogen gebruikt worden wanneer er
geen Automatische uitrusting en/of drie digitale chrono’s per baan aanwezig zijn.
SW 2 OFFICIALS
SW 2.2 Controlekamer Supervisor (Voorzitter)
SW 2.2.1 De supervisor zal toezicht houden op de automatische tijdopnameprocedure evenals de
camera’s voor de back-up procedure video timing.
SW 2.2.4 De supervisor mag de video-opname timing , gebruikt voor back-up tijdsbepaling, herbekijken
voor het bevestigen van een niet correcte aflossing.
SW 2.5 Hoofdkeerpuntrechter
SW 2.5.1 De hoofd keerpuntrechter is ervoor verantwoordelijk dat de keerpuntrechters hun taak naar
behoren vervullen tijdens de wedstrijd.
SW 2.5.2 De hoofd keerpuntrechter zal de rapporten van de keerpuntrechters ontvangen indien zij een
inbreuk vaststellen en zal deze onmiddellijk aan de kamprechter voorleggen.
SW 2.6 Keerpuntrechter
SW 2.6.1 Aan elke zijde van het zwembad wordt één keerpuntrechter per baan aangesteld om er op toe
te zien dat de zwemmers voldoen aan de relevante reglementen na de start, bij elk keerpunt
en bij de aankomst.
VZF : - Bij 1 tijdopnemer/baan fungeert deze ook als keerpuntrechter aan de startzijde.
- Bij 3 tijdopnemers/baan duidt de kamprechter of de hoofdtijdopnemer 1 tijdopnemer
aan als keerpuntrechter aan de startzijde.
SW 2.6.2 Iedere keerpuntrechter zal nagaan of de zwemmers de reglementaire keerpunten van de
gezwommen stijl uitvoeren, te beginnen vanaf het begin van de laatste armbeweging alvorens
aan te tikken en eindigend met de beëindiging van de eerste armbeweging na het keerpunt.
De keerpuntrechter aan de startzijde zal nagaan dat de zwemmers de gangbare reglementen
naleven van de start tot en met het einde van de eerste armbeweging. De keerpuntrechter aan
de zijde van de aankomst zal nagaan of de zwemmers de wedstrijd beëindigen overeenkomstig
de reglementen van de betreffende stijl.
De bevoegdheid van de keerpuntrechters aan de startzijde begint vanaf het startsignaal tot
het beëindigen van de eerste armbeweging, behalve bij schoolslag waar het de 2 de
armbeweging is.
VZF : Bij schoolslag eindigt de KP-controle bij de 2de armbeweging na S of KP

SW 2.6.3 Tijdens de individuele wedstrijden van 800 en 1500 meter zal elke keerpuntrechter aan de
start- en keerpuntzijde de door de zwemmer van zijn baan reeds gezwommen aantal banen
noteren. De zwemmers zullen geïnformeerd worden over het nog te zwemmen aantal banen
door middel van het tonen van “tussenafstand kaarten” met oneven nummers aan de
keerpuntzijde van het zwembad.
Een semi-elektronische uitrusting mag gebruikt worden, onderwater displays inbegrepen.
Bij elk keerpunt begint de bevoegdheid van de keerpuntrechters bij het begin van de
laatste armbeweging alvorens aan te tikken en eindigt na de beëindiging van de eerste
armbeweging na het keerpunt, behalve bij schoolslag waar het de 2 de armbeweging is.
SW 2.6.4 Elke keerpuntrechter aan de startzijde zal een waarschuwingssignaal geven wanneer de
zwemmer in zijn baan nog twee lengtes plus 5 meter dient af te leggen alvorens aan te komen
in individuele wedstrijden van 800 en 1500 meters. Het signaal mag herhaald worden na het
keerpunt tot de zwemmer het 5 meter kenmerk op de baanlijnen heeft bereikt. Dit signaal
kan gegeven worden door middel van een fluit of een bel.
De bevoegdheid van de keerpuntrechters aan de aankomstzijde begint bij de laatste
armbeweging vóór aantikken.
VZF : Het signaal MOET herhaald worden na het keerpunt.
SW 2.6.5 Elke keerpuntrechter aan de startzijde zal nagaan, in aflossingswedstrijden, of de startende
zwemmer nog contact heeft met het startblok wanneer de vorige zwemmer de startmuur
aantikt. Wanneer Automatische Elektronische aflossing controle aanwezig is, zal deze
gebruikt worden overeenkomstig SW 13.1
Wanneer een rugslag richel wordt gebruikt zal elke keerpuntrechter aan de startzijde die
plaatsen en verwijderen na de start.
VZF : Deze controle gebeurt bij wedstrijden zonder elektronische tijdopname enkel door
kamprechter en starter of volgens verzoek kamprechter.
SW 2.6.6 Tijdens de individuele wedstrijden van 800 en 1500 meter zal elke keerpuntrechter aan de
start- en keerpuntzijde de door de zwemmer van zijn baan reeds gezwommen aantal banen
noteren. De zwemmers zullen geïnformeerd worden over het nog te zwemmen aantal banen
door middel van het tonen van “tussenafstand kaarten” met oneven nummers aan de
keerpuntzijde van het zwembad.
Een elektronische uitrusting mag gebruikt worden, onderwater displays inbegrepen.
SW 2.6.7 Elke keerpuntrechter aan de startzijde zal een waarschuwingssignaal geven wanneer de
zwemmer in zijn baan nog twee lengtes plus 5 meter dient af te leggen vooraleer aan te
komen in individuele wedstrijden van 800 en 1500 meters. Het signaal mag herhaald worden
na het keerpunt tot de zwemmer het 5 meter kenmerk op de baanlijnen heeft bereikt.
Dit signaal kan gegeven worden door middel van een fluit of een beL
VZF : Het signaal MOET herhaald worden na het keerpunt
SW 2.6.8 Elke keerpuntrechter aan de startzijde zal in aflossingswedstrijden nagaan of de startende
zwemmer nog contact heeft met het startblok wanneer de vorige zwemmer de startmuur
aantikt. Wanneer Automatische Elektronische aflossing controle aanwezig is, zal deze
gebruikt worden overeenkomstig SW 13.1
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VZF : Deze controle gebeurt bij wedstrijden zonder elektronische tijdopname enkel door
kamprechter en starter of volgens verzoek kamprechter.
SW 2.6.9 De keerpuntrechter zal elke overtreding melden aan de hoofdkeerpuntrechter kamprechter op
ondertekende kaarten met vermelding van de wedstrijd, het baannummer en de vermelding
van de overtreding. Deze laatste zal het rapport onmiddellijk overmaken aan de kamprechter.
VZF : Elke keerpuntrechter bezorgt de melding van uitsluiting onmiddellijk aan de kamprechter
via de hoofdkeerpuntrechter of zwemrechter/kamprechter.
Bij ontbreken van een hoofdkeerpuntrechter maken de keerpuntrechters de vermelding
van uitsluiting zelf of via de zwemrechter onmiddellijk over aan de kamprechter.
SW 2.9 Tijdopnemer
SW 2.9.4 Tenzij een videocontrolesysteem in gebruik is video timing wordt gebruikt kan het noodzakelijk
zijn de volledige handtijdopname te gebruiken, zelfs wanneer een automatische elektronische
tijdopname gebruikt wordt.
SW 3 SAMENSTELLEN VAN REEKSEN, HALVE-FINALES EN FINALES
SW 3.2 HALVE FINALES EN FINALES
SW 3.2.5 Bij reeksen, halve finales en finales moeten zullen de zwemmers zich in de eerste oproepkamer
melden ten laatste 20 minuten voor de start van hun reeks op een moment bepaald door de
wedstrijdorganisatie. Na inspectie gaan de zwemmers verder naar de laatste oproepkamer.
VZF : Zwemmers dienen zich tijdig te melden in de oproepkamer om reglementair tot de start
te worden toegelaten. Het feit zich niet of niet tijdig gemeld te hebben in de oproepkamer
kan leiden tot forfait of uitsluiting.
SW 6 RUGSLAG
SW 6.2 Wanneer een rugslag richel wordt gebruikt zal elke tijdopnemer aan de startzijde die richel
plaatsen en verwijderen na de start.
SW 7 SCHOOLSLAG
SW 7.1 Na de start en na elk keerpunt mag de zwemmer één armbeweging maken waarbij de armen
volledig tot aan de benen gebracht worden terwijl de zwemmer onder water mag zijn.
Op eender welk ogenblik voorafgaand aan de 1ste schoolslag beenbeweging is na start en elk
keerpunt één (1) vlinderslag beenslag toegelaten.
Het hoofd moet het wateroppervlak doorbreken alvorens de handen terug naar binnen worden
gebracht op het ogenblik dat zij de maximale zijwaartse uitstrekking bereiken van de tweede
beweging.
VZF : tweede beweging = 2de armbeweging
SW 7.4 Tijdens elke volledige cyclus moet een deel van het hoofd het wateroppervlak doorbreken. Het
hoofd moet het wateroppervlak doorbreken alvorens de handen terug naar binnen gebracht
worden op het ogenblik dat zij de maximale zijwaartse uitstrekking bereiken van de tweede
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beweging. Alle beenbewegingen moeten gelijktijdig en in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd
worden, zonder afwisselende bewegingen.
VZF : tweede beweging = 2de armbeweging
SW 8 VLINDERSLAG
SW 8.1 Vanaf het begin de eerste armbeweging na de start en na elk keerpunt, dient het lichaam op de
borstzijde te liggen. Vlinderslag beenbewegingen onder water in zijligging zijn toegelaten. Het is
op geen enkel moment toegelaten zich op de rug te draaien, met uitzondering van het keerpunt
na het raken van de muur waar het toegelaten is om op eender welke manier te keren voor zover
het lichaam in borstligging is bij het verlaten van de muur.
VZF : Borstligging = rollende L/R beweging van het lichaam tot 90° toegelaten.
SW 9 WISSELSLAG
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.
SW 10 DE ZWEMWEDSTRIJD
SW 10.8 Het is geen enkele zwemmer toegelaten om van het even welk middel gebruik te maken of
badpak te dragen, dat hem/haar zou helpen zijn snelheid, drijfvermogen, uithouding- of
weerstandsvermogen te verhogen (zoals daar zijn handschoenen met tussenweb, zwemvliezen,
vinnen, weerstandsbanden/ powerband of kleefbare zaken).
Zwembrillen zijn toegelaten. Geen enkele tape op het lichaam is toegelaten behalve degene die
zijn goedgekeurd door Sport Medische Commissie van de FINA.
FINA : Insuline pleisters/sensors in combinatie met ‘Opsite Post OP’ klever worden door de SMC
van de FINA toegelaten mits vooraf voorleggen van een medische verklaring waaruit blijkt dat
het therapeutisch gebruik van insuline noodzakelijk is.
VZF : - Dragen niet FINA goedgekeurd badpak : startverbod voor die wedstrijd = uitsluiting
- Coaching zoals meelopen met de zwemmer langs de badrand of raadgevingen
verstrekken van op start- en keerpuntplatform is verboden. Vanuit toeschouwers
plaatsen roepen of wijzen wordt niet als coaching aanzien.
- Sanctie voor coaching en/of hulpmiddelen Is uitsluiting van de zwemmer voor de
betrokken wedstrijd.
SW 11 TIJDMETING
SW 11.2 Indien automatische elektronische apparatuur gebruikt wordt, dan mogen de resultaten enkel
genotuleerd worden tot op 1/100° van een seconde. Zouden tijden beschikbaar zijn tot op
1/1000° van een seconde dan zal het derde cijfer noch genotuleerd worden, noch gebruikt om
tijd of plaats aan te duiden. In het geval van gelijke tijden zullen alle zwemmers die tot op
1/100° van een seconde dezelfde tijd hebben, dezelfde plaats toegewezen krijgen.
Het elektronische scorebord zal enkel tijden tot op 1/100° van een seconde tonen.
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SW 12 WERELDRECORDS

(VZF/KBZB : Wereldrecords = Belgische en Vlaamse records)

Opmerking : Junior wereldrecords in 25m baden worden erkend na 1 januari 2015.
VZF : - Belgische records seniors, Vlaamse records en Belgische jeugdrecords zijn identiek aan
de stijlen en afstanden van de Wereldrecords.
- Er bestaan binnen de KBZB geen Belgische jeugdrecords aflossingen.
- Bij de Belgische records seniors en Vlaamse records wordt eveneens onderscheid
gemaakt tussen records gezwommen in 25m en 50m bad.
- Vlaamse records kunnen enkel door vergunninghouders bij de VZF gezwommen worden.
SW 12.11 Wereldrecords en junior wereldrecords kunnen enkel gevestigd worden in zoetwater water
met minder dan 3 gr/liter zout.
Wereldrecords gezwommen in zee- of oceaanwater zullen niet erkend worden.
SW 13 PROCEDURE BIJ AUTOMATISCHE ELEKTRONISCHE INSTALLATIE
SW 13.1 Indien Automatische Elektronische Installatie (zie FR 4) (A.E.I.) gebruikt wordt in om het even
welke wedstrijd, dan hebben de tijden en plaatsen en aflossing starten die door dit systeem
vastgesteld werden, voorrang op de tijdopnemers en keerpuntrechters.
VZF : Aflossing starten van 2de, 3de en 4de zwemmer mogen in min niet meer zijn dan 0,03
seconde = uitgesloten.
FINA REGLEMENTERING ZWEMKLEDIJ
BL 8.2 In zwemcompetities mag elke deelnemer slechts 1 zwempak dragen (in 1 of 2 delen). Andere
voorwerpen die het lichaam bedekken en geen onderdeel zijn van het zwempak, zijn verboden
VZF : Alles wat het drijfvermogen niet verhoogd, wordt toegelaten: festivalbandje uit stof,
kettinkjes, elastiekjes. De drijfvermogen verhogende zaken zoals plastieken armbanden en
armbanden met batterijen worden niet toegelaten.
BL 8.3 Vanaf 1 januari 2010 mag Een zwempak voor mannen mag niet boven de navel en niet onder de
knie uitkomen. Bij dames mag de hals niet bedekt zijn, mag het niet verder dan de schouder reiken
en mag het niet tot onder de knie reiken. Alle zwempakken moeten gefabriceerd zijn uit textiel
materiaal.
BL 8.4 = Open Water
BL 8.5 Vanaf 15 januari 2010 gelden de regels BL 8.1, BL 8.2 en BL 8.3 ook bij de zwemcompetities voor
Masters.
FINA NOTA BIJ BL 8.5 : Er wordt verduidelijkt dat zwempakken die voldoen aan de vereisten
uiteengezet in BL 8.3, respectievelijk BL 8.4 (voor Open Water Zwemmen) kunnen worden
aanvaard, zelfs als ze geen geldig FINA goedgekeurd etiket dragen, als zij effectief voldoen aan
de materiële eisen uiteengezet in de huidige FINA eisen voor zwemkledij. Dit geldt voor
zwempakken gemaakt van traditionele doorlaatbaar textiel (open mesh materiaal) materiaal
(zoals katoen, nylon, lycra en dergelijke) zonder oppervlaktebehandeling die de open
weefselstructuur sluit. In geval van twijfel en wanneer deze twijfel in het bijzonder een badpak
betreft gebruikt ter gelegenheid van een Wereldrecord, kan een daadwerkelijke controle van
het zwempak van de deelnemer worden geëist door het zwempak te zenden naar de FINA Office
voor controle of aan alle of een gedeelte van de eisen is voldaan.
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FINA MASTERS SWIMMING RULES
MSW 3 ZWEMTECHNISCH
MSW 3.5 De volgorde van de zwemmers i.v.m. geslacht is van geen belang in gemengde aflossingen.
MSW 4 AFLOSSINGEN
MSW 4.2 De volgorde van de zwemmers i.v.m. geslacht is facultatief in gemengde aflossingen.
MSW 5 RECORDS
MSW 5.1 ‘Masters Wereld Records’ voor alle wedstrijden in MSW 2.1 + 2.2 en voor beide geslachten in
elke leeftijdsgroep zullen worden erkend tot op 1/100ste seconde en overeenkomstig de
bepalingen op het ‘Application Form’.
Wereldrecords zullen enkel aanvaard worden wanneer de tijden werden opgenomen met A.E.I.
of S.A.E.I. in geval van defect aan het A.E.I.-systeem.
MSW 5.2 ‘Application Form’ en procedure voor ‘Masters World Records’ : zie KBZB SRMA 04 +
https://www.fina.org/sites/default/files/2017_2021_masters_wr_form_13092017_new.pdf
MSW 5.3 ‘Master World Records’ kunnen enkel worden gezwommen op Master wedstrijden.
MSW 5.4 De eerste zwemmer in een gemengde aflossing kan een ‘Masters World Record’ zwemmen.
VZF : - Records kunnen enkel gezwommen worden door 4 heren, 4 dames of 2 dames en 2
heren. Andere combinaties mogen maar worden niet erkend als officiële samenstelling
en kunnen dus niet als 'Record' erkend worden.
- Het Vlaams Sportbestuur Masters en de Nationale Sportcommissie Masters bepaald de
formaliteiten en voorwaarden voor tijdopname voor Vlaamse en Belgische Master
Records.

II. ADMINISTRATIEVE HANDLEIDING
bij zwemwedstrijden binnen de Vlaamse Zwemfederatie
3. VERPLICHT AANTAL OFFICIALS en LEEFTIJDSGRENS
VZF : Het Vlaams Sportbestuur Zwemmen bepaalde voor al haar zwemwedstrijden, masters
uitgezonderd, de leeftijdsgrens voor kamprechters en voorzitters op 65 jaar*, voor alle
andere official functies op 70 jaar*.
* volledige jaar dat men 65 of 70 jaar wordt

3.1 Het VERPLICHT aantal ter beschikking te stellen officials wordt bepaald aan de hand van het aantal
INDIVIDUEEL ingeschreven zwemmers per wedstrijdgedeelte/voorprogramma op de ‘Uiterste
datum van inschrijving’ :
- 1 of 2 zwemmers GEEN official
- 1 official vanaf drie zwemmers EN vanaf 1 zwemmer indien enkel 'Lange Afstand'
(800m + 1500m + 400m voor 9-10 jarigen) op het programma staat
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3.5 Om de neutraliteit van ALLE officials te waarborgen dienen zij op ALLE officiële wedstrijden
binnen de VZF te fungeren in witte kledij. ENKEL de door de VZF of provincies ter beschikking
gestelde polo’s/t-shirts zijn toegelaten ZONDER extra logo’s of bedrukkingen.
Juryleden die zich hieraan niet houden kunnen ter plaatse als jurylid worden geweigerd met een
eventuele boete wegens ‘te kort aan officials’.
8. ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN BINNEN DE VLAAMSE ZWEMFEDERATIE
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.
8.2 VOORPROGRAMMA
1. ALLE voorprogramma's dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de provinciale
afgevaardigde bij het VSB of zijn gevolmachtigde. Eventueel wedstrijd-, beker- of
wisselbekerreglement dient tevens bij het voorprogramma te worden gevoegd voor
goedkeuring.
Het is die provinciale afgevaardigde of gevolmachtigde die verantwoordelijk is voor de
goedkeuring van het voorprogramma conform de sportreglementen en het aanduiden
van de kamprechters. De aangeduide kamprechter mag niet tot dezelfde club behoren als
deze die de wedstrijd organiseert of mede organiseert.
8.3 PROGRAMMA EN UITSLAGEN
5. ADMINISTRATIEVE AFHANDELING
De organiserende club is verplicht:
- onmiddellijk na elke wedstrijd minstens één uitslag te afficheren op een goed
zichtbare plaats in of rond het zwembad.
- 1 uitslag + 1 ondertekend wedstrijdverslag waarbij de origineel ondertekende outprint
van de geupdate jurysamenstelling uit MeetManager MOET worden gevoegd samen
met 1 wedstrijdverslag, al dan niet digitaal, te verzenden naar de Federatie
- mogelijke andere richtlijnen van Federatie, Provincie toe te passen, maar met
inachtneming van vorige punten.
15. INFORMATIEFICHE G-ZWEMMER
15.4 Enkel de door de VZF voorgeschreven ‘Informatiefiche G-zwemmer’ is geldig.
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