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Wijzigingen sportreglement 

FINA zal vanaf nu World Aquatics heten. Per 1 januari 2023 is er ook een reglementswijziging 
doorgevoerd. De reglementen, zowel op het niveau van World Aquatics als op het niveau van de 
zwemfed werden reeds aangepast en kunnen geconsulteerd worden op de respectievelijke 
websites www.fina.org en www.zwemfed.be. 

Onze kamprechters zijn reeds op de hoogte van alle wijzigingen maar we denken dat een aantal 
wijzigingen zeker van belang zijn voor de trainers. 

Procedure voor de start: als de kamprechter een reeks korte fluitsignalen geeft, wil dit zeggen 
dat de zwemmers zich al naar de startblok mogen begeven, om zich klaar te maken voor de start. 
(SW.2.1.5). We verwachten dus van de sporters dat ze bij het toekomen aan de startblokken 
spontaan hun kledij uittrekken (met uitzondering van de zwemkledij) (SW.10.3). 

Start rugslag: bij het gebruik van de rugslag richel moet minstens 1 teen van elke voet in contact 
zijn met de muur of het aantikpaneel (SW 6.1) 

Schoolslag, er zullen geen uitsluitingen meer gebeuren als benen en armen niet meer bewegen 
in hetzelfde horizontaal vlak. 

Blijft in voege: Alle beenbewegingen moeten gelijktijdig worden uitgevoerd zonder afwisselende 
bewegingen. De voeten moeten buitenwaarts gedraaid worden tijdens de stuw(duw) fase van de 
beweging. Afwisselende beenbewegingen of neerwaartse beenbewegingen vlinderslag zijn niet 
toegelaten uitgezonderd zoals beschreven in SW 7.1 Het is toegelaten het wateroppervlak met 
de voeten te doorbreken, op voorwaarde dat de beweging niet gevolgd wordt door een 
neerwaartse beweging in de vorm van een vlinderslag. Opwaarts en neerwaarts uitglijden van de 
benen omwille van de armtrekbeweging wordt als normaal aanzien. 

Wisselslag: keerpunt schoolslag naar vrije slag. De zwemmer mag de muur verlaten in rugligging 
(SW 9.1). De zwemmer moet echter terug in borstligging zijn voor enige slag of beweging (SW 
9.2). 

Aflossingen: Aflossingen moeten gebeuren vanop de startblok, een ‘flying start’ vanop de 
pooldeck (dus naast of achter de startblok) is niet toegelaten. 

Het gebruik van technologie en automatische apparatuur is toegelaten met als enig doel het 
verzamelen van data. Automatische apparatuur mag niet worden gebruikt om gegevens, geluid 
of signalen door te geven aan de zwemmers en/of hun snelheid te helpen bevorderen (SW 10.9). 
World Aquatics heeft aangegeven een lijst te publiceren met de technologie en automatische 
apparatuur die toegelaten is. Zolang deze lijst niet bekend gemaakt is, zal er geen technologie of 
automatische apparatuur toegelaten worden op wedstrijden. 

Zwemmers worden pas toegelaten tot de wedstrijden als de Afgevaardigde van die club zich 
heeft gemeld op het jurysecretariaat. Alle voorafgaande wedstrijden in de uitslag worden 
vermeld als forfait (FF). Wijzigingen aan het wedstrijdprogramma, swim-off, forfaits, klachten, 
uitsluitingen… worden uitsluitend besproken met de clubafgevaardigde (dus niet met trainers, 
zwemmers, ouders…). De afgevaardigde wordt geacht aanwezig te blijven tot 15 min. na de 
laatste wedstrijd. Bij afwezigheid wordt, na eventuele oproep, voorrang verleend aan de 
clubs/zwemmers van wie de afgevaardigde nog wel aanwezig is. 
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