INTEGRATIE VAN G-ZWEMMERS IN HET
VALIDE COMPETITIECIRCUIT

DOELSTELLING
De kandidaat-officials sensibiliseren voor de integratie van G-zwemmers in
het valide competitiecircuit, hen vertrouwd maken met de algemene
basisregels van de jurering van G-zwemmers en hen wegwijs maken in een
aantal specifieke verschillen met de jurering van valide zwemmers.

NICE TO KNOW
→ De andersvalide atleten verdienen ons respect en schieten helemaal niet
op met MEDELIJDEN!
→ Ook binnen dit circuit is de concurrentie bikkelhard. Een eerlijke en
objectieve beoordeling van hun wedstrijd is een noodzaak;
→ Voor de atleten is hun handicap secundair, zij hebben die handicap
aanvaard en hebben hem een plaats gegeven in hun leven.

BE PREPARED, EXPECT THE UNEXPECTED!

BELANGRIJKE BEGRIPPEN
→ Alle zwemmers die aan competitiewedstrijden wensen deel te nemen,
moeten een classificatie ondergaan.
→ Deze classificatie gebeurt door zogenaamde ‘classifiers’. Dit zijn dokters of
kinesisten die de zwemmer catalogeren en op basis van wat hij kan, bepalen
tot welke sportklasse een atleet behoort.

De zwemmers worden opgedeeld in drie groepen:
S-zwemmers : mogen aan de start komen bij wedstrijden in VS, RS en VLS;
SB-zwemmers : mogen aan de start komen bij wedstrijden in SS;
SM-zwemmers : mogen aan de start komen bij wedstrijden in WS;

Achter elke groep staat een cijfer:
1 tot 10 : een atleet met een lichamelijke beperking
11 tot 13 : een atleet met een visuele beperking
14 : een atleet met een intellectuele beperking
16 : een atleet met een auditieve beperking

Tijdens de classificatie krijgt de zwemmer naast zijn ‘sportklasse’ al dan
niet ‘uitzonderingen’ toegewezen (exceptions)
START A
B
E
H
T
Y

Assistentie vereist
Verduisterende zwembril
Geen mogelijkheid om grip te nemen bij start rugslag
Auditief beperkt, licht of signaal vereist
Aantikkers
Starthulpmiddel

TIJDENS HET ZWEMMEN
Een cijfer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 of + (zie memokaart)
Dus…
✓ De FINA-regels gelden ook voor alle G-zwemmers;
✓ Sportklasse en uitzonderingen zijn op het programma hernomen;
✓ Elke official krijgt een memo-kaart met daarop de sportklassen en een
beschrijving van de uitzonderingen;
✓ Wees aandachtig tijdens de juryvergadering !
→ Met een beetje gezond verstand schiet je al een heel eind op…

Hoe anders is anders…
✓

De G-zwemmer mag kiezen hoe hij de start neemt.

✓

Sommige zwemmers komen aan de start in een rolstoel.

✓

Sommige zwemmers mogen worden bijgestaan door een assistent.

✓

Sommige zwemmers hebben een starthulpmiddel.

✓

De G-zwemmers mogen handdoek leggen op de startblok (één laag).

✓

Verduisterende bril blinde zwemmers (S/SB/SM11) te checken door ZR.
De meeste G-zwemmers hebben een beetje meer tijd nodig om zich
klaar te maken voor de start !

✓

Merk je dat de zwemmer afwijkt van zijn uitzonderingen of in geval
van twijfel, schrijf dan een gedetailleerd voorstel van uitsluiting.

✓

De kamprechter en/of de jurysecretaris zullen je opmerkingen
aftoetsen met het IPC-reglement of verduidelijking vragen aan een
paraswim technical official (indien aanwezig).
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