
AANPASSINGEN/INTERPRETATIES   

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN versie 3_2023 
VLAAMS SPORTCOMITE WEDSTRIJDZWEMMEN 

versie  3_2023 
  

 

Voor ALLE zwemwedstrijden binnen de zwemfed, waarop geen selecties voor internationale tornooien mogelijk zijn,  
gelden de  'WORLD AQUATICS - ZWEMFED Sportreglementen Zwemmen’, samen met 

 de 'VSW Aanpassingen/Interpretaties' en de 'Administratieve handleiding'  
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  SW 6   RUGSLAG 
 

  SW 6.1  Voor het startsignaal moeten de zwemmers gereed in het water liggen met het gezicht naar de 
                startzijde en de handen dienen de starthandgrepen vast te grijpen. Het is verboden in of op de 
                overloopgoten te staan of de tenen over de overlooprand te buigen. 
                Wanneer bij de start een rugslag richel (backstroke ledge) wordt gebruikt dan moet minstens  
                1 teen van elke voet in contact zijn met de muur of het aantikpaneel.  
                De tenen over de bovenkant plooien van het aantikpaneel is verboden. 
 

               zwemfed  :  -  Op een verkeerde starthouding wordt NIET meer gewezen maar bij vaststelling     
                                        door de kamprechter en/of starter volgt meteen uitsluiting SW 6.1.c na het geven  
                                        van het startsignaal. 
             -  Bij een defecte, niet vervangbare rugslag richel wordt GEEN baanherindeling  
                                        toegelaten maar wordt de wedstrijd op ALLE banen verder gezwommen zonder  
                                        rugslag richel. 
 

  SW 6.2  Bij het startsignaal en na het keren duwt de zwemmer zich af en zwemt op de rug gedurende de  
                hele wedstrijd, behalve bij het uitvoeren van het keerpunt, als omschreven in SW 6.4.       
                De normale rugligging in de rugslag laat een rollende beweging toe tot aan, maar niet  inbegrepen,       
                90 graden vanaf het horizontale vlak. De houding van het hoofd speelt geen rol. 
 

  SW 6.3  Gedurende de wedstrijd moet een deel van het lichaam het wateroppervlak doorbreken met  
                dien verstande dat, vanaf dat een deel van het hoofd de 5-meter lijn vóór aankomst is   
                gepasseerd, het lichaam volledig onder water mag zijn en blijven tot en met de aankomst.            
                Het is de zwemmer ook toegelaten volledig onderwater te zijn gedurende het keerpunt en     
                gedurende maximaal 15 meter na de start en na elk keerpunt. Op dat punt moet het hoofd de  
                waterspiegel doorbroken hebben. 
 

   zwemfed  :  Bij aankomst moet een deel van het lichaam het wateroppervlak dus doorbreken. 
      

  SW 6.4  Gedurende het keerpunt dient een deel van het lichaam van de zwemmer de muur aan te raken.  
                Gedurende het keerpunt mogen de schouders over de verticale as gedraaid worden naar de borst    
                toe, waarna onmiddellijk een ononderbroken armtrekbeweging, hetzij met één arm hetzij met   
                beide armen gelijktijdig, mag uitgevoerd worden om het keerpunt in te zetten.   
                De zwemmer moet de rugligging terug aangenomen hebben wanneer hij de muur verlaat. 
 

               zwemfed  :  -  Het bijbrengen van de 2de arm na borstligging is toegelaten 
                                     -  De beweging van de benen/voeten zijn van geen belang bij het keerpunt. 
                         -  Keerpunten mogen ook nog in volledige rugligging worden genomen zoals bij     
                                        aankomst.  
                                        Het verlaten van de muur na keerpunt moet steeds in rugligging gebeuren.  
  

  SW 6.5   Bij de aankomst van de wedstrijd dient de zwemmer de muur in rugligging te raken in zijn/haar       
                 eigen respectievelijke baan. 
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  De huidige GR 5 (General Rules) en BL 8 (By Laws) i.v.m. zwemkledij werden door World Aquatics     
  grotendeels opgenomen in een nieuwe versie ‘Competition-Regulations - part I - Rules Applicable to all    
  Aquatics Disciplines - 7. Sportswear en wearables’. 
   
  In de ‘Competion-Regulations - part II - Swimming Rules’ (herwerkte versie van de huidige FINA Swimming    
  Rules) werd een nieuw artikel  SW 15  ‘Swimwear and wearables’ toegevoegd, waarin eveneens het  
  bestaande  SW 10.9 werd ingevoegd als  SW 15.2 hieronder : 
 
  SW 15  ZWEMKLEDING en WEARABLES 
       SW 15.1  Zwemkleding voor heren mag bij zwemwedstrijden niet tot boven de navel en niet tot onder  
                        de knie reiken. voor 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 gemaakt zijn uit textiel materiaal. 
       SW 15.2  Het is de zwemmer niet toegestaan om bij wedstrijden een apparaat te gebruiken of      
                        zwemkleding te dragen die snelheid, drijf- of uithoudingsvermogen kan bevorderen (bv.     
                        handschoenen, vinnen, powerbands, kleefstoffen).  
                        Het gebruik van geautomatiseerde technologie en apparatuur voor het verzamelen van  
                        gegevens is uitsluitend voor dat doel toegestaan. Geautomatiseerde apparaten mogen niet  
                        worden gebruikt om gegevens, geluiden of signalen aan de zwemmer door te geven en  
                        mogen niet worden gebruikt om de snelheid van de zwemmer te ondersteunen.  
                        Het dragen van een zwembril is toegestaan.  
                        Na een blessure moge niet meer dan één of twee vingers of tenen worden getaped. Elk     
                        ander type tape op het lichaam is niet toegestaan, tenzij goedgekeurd door World Aquatics.  
                        (Vb. Insuline kleefpleister Diabetes) 
       SW 15.3  Een wereld record (juniors en masters inclusief) zal door World Aquatics enkel erkend worden  
                        als goedgekeurde zwemkleding werd gedragen.  
                        World Aquatics kan de atleet vragen om haar/zijn zwempak, gedragen tijdens het            
                        wereldrecord, in te dienen voor verdere analyse in het laboratorium. 
 
 

     AANDACHT  :   
               Vermits SW 10.9 vervangen werd door 15.3 kregen alle op SW 10.9 volgende artikels een andere    
               SW code zodat de codes vanaf SW 10.10 t/m SW 10.18 respectievelijk werden aangepast als   
               SW 10.9 t/m SW 10.17.  
      
              De Swimming Rule Quick Reference Infraction Card -  versie 5_3_2023 werd eveneens in die zin     
              aangepast. 
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