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INFORMATIEF 

STELLING 

Eén persoon kan binnen één discipline een licentie hebben bij 2 verschillende clubs. 

- Binnen Assist kan je inderdaad 1 licentie hebben als zwemmer en 1 als official bij een  
  andere club. Fungeren als official telt echter ENKEL mee voor die club waarbij hij/zij een official- 
  licentie heeft. 
- De officials worden via TM in de wedstrijd anders ingebracht dan de zwemmers, zodat er GEEN  
  conflict ontstaat bij de verwerking van de inschrijvingen. 
 
STELLING 

Bij tijdsduur overschrijding wordt het 1ste kwartier NIET beboet. 
 
Boetetarieven gelden vanaf het 2de kwartier :  
- 1ste kwartier : geen boete 
- 2de kwartier : 250 euro 
- per begonnen volgend kwartier : + 500 euro 
- deze tarieven zijn ook van toepassing op avondwedstrijden die later duren dan 22 uur 
- belang om bij te verwachten KLEINE overschrijding niet te gaan overhaasten 
- NIET van toepassing bij MASTERS, OPEN zwemfed wedstrijden (VK, VJK, ZC …) of wedstrijden op de     
  LEN kalender  
 
STELLING 

Kamprechters krijgen op alle wedstrijden gratis toegang mits tonen van hun badge.  

 - Sportreglementen – deel 2 – art 6.3 :  
            Kamprechters hebben steeds recht op een vrijkaart voor wedstrijden georganiseerd door  
            een club van de zwemfed. 
   Al wat bijkomt hangt af van de ‘goodwill’ van de organiserende club en is dus bij elke wedstrijd  
   variabel. 
 
 TER INFO : Kamprechters federaal niveau (KF) hebben het recht om op alle wedstrijden,  
                  evenementen, bijscholingen en manifestaties … aanwezig te zijn voor een evaluatie  
                  met eventueel verslag voor het VSW. 
 
 

G-ZWEMMEN 

STELLING 

Waarop letten bij inschrijving en aanmelding van G-zwemmer op gewone reguliere wedstrijd. 

G-zwemmers met een classificatiecode en uitzonderingscodes moeten gekend zijn in ASSIST – zwemmers 

met een attest (auditieve of motorische beperking) moeten dit attest steeds bij zich hebben als ze naar 

een wedstrijd gaan, maar Danny is deze ook aan het inventariseren. Bij inschrijving moet het 

sportsecretariaat van de inschrijvende club best contact nemen met de sportsecretaris van de 

wedstrijdorganisatie om te melden dat er zwemmers met een beperking deel zullen nemen. 

Dit is allereerst aangewezen zodat er maatregelen kunnen genomen worden van praktische aard 
(toegang, omkleed- en sanitaire ruimte, bereikbaarheid oproepkamer, …). Verder dient voor redenen 
van GDPR NIETS extra op het wedstrijdprogramma hernomen te worden, maar dient de sportsecretaris 
van de organisatie de kamprechter VOORAF in te lichten van de deelname van de zwemmers met een 
beperking, met details van uitzonderingen. Op de wedstrijd zelf dient bij de opwarming de 
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afgevaardigde van de deelnemende club waartoe de zwemmers met een beperking behoren, zich bij het 
aanmelden specifiek ervan te vergewissen dat alle praktische noodzakelijke zaken zijn geregeld, en dat 
de kamprechter op de hoogte is van de te nemen maatregelen (bv. oproepkamer op de hoogte brengen 
van toegelaten en noodzakelijke assistentie, mogelijkheid van hulpmiddelen te gebruiken zoals een 
lift, een handdoek op de blok, een rekband voor de rugslagstart, een tapper voor een blinde zwemmer, 
waarbij de zwembril moeten nagekeken worden door een zwemrechter na het zwemmen van een 
wedstrijd, enz …). 

Correcte communicatie helpt al snel veel vooruit! 

Als de kamprechter vooraf wordt ingelicht van uitzonderingscodes, attesten, enz… en niet zeker is van 
de te voorziene maatregelen, kan hij/zij steeds vooraf ook contact opnemen met Danny of Etienne, 
maar het is aan te raden eerst zelf informatie op te zoeken op de website van de Zwemfed : 

                               https://www.zwemfed.be/g-zwemmen-parazwemmen 
 
        Zie ook,  G-zwemmers in Team- en MeetManager :   

                                 https://zwemfed.be/g-zwemmers-team-en-meetmanager 

STELLING 

Wat met jurering en diskwalificatie van mindervalide zwemmers door officials (TAK) op een reguliere 

wedstrijd.   

Maximaal proberen tijdens de jurymeeting toe te lichten: in die reeks zwemt die G-zwemmer met die 

uitzonderingscode en -voorzieningen. 

Tenzij een fout een duidelijk gevolg is van de beperking, zal de TAK de G-zwemmers beoordelen als een 
valide zwemmer, en zal de kamprechter de uitsluiting al dan niet weerhouden. 
 
 

MEDISCH 

STELLING 

Wat te doen bij ernstige medische incidenten en de gevolgen/beslissingen daarvan voor de 

zwemwedstrijd zelf.  

  

Indien de redding de toestand van het slachtoffer het toelaat, zullen ze hem/haar naar het EHBO 

lokaal brengen. Wedstrijd verder zetten. 

Indien na de redding de toestand van het slachtoffer geen verplaatsing toelaat, zullen ze de zwemmer 

de eerste zorgen toedienen op de plaats waar hij/zij uit het water werd gehaald. Geen nieuwe start 

laten geven. 

Bij overlijden: wedstrijd of deel ervan stoppen. 

             Toelichting : zie ook bijlage ‘Tips voor de kamprechter in geval van ernstig medisch incident’ 

 

STELLING 

Aanpassing van formulier ‘CONTROLE MEDISCHE DIENST + REDDERS  

Toevoeging: "hierbij verklaar ik dat ik op heden de noodzakelijke periodieke vormingen en 
bijscholingen heb gevolgd om als Hoger redder of medisch geschoold medewerker te mogen fungeren op 
deze wedstrijd". 

De organiserende club tekent als laatste het formulier en onderschrijft hierbij dat de ondertekenaars 
van het formulier hun extra medewerkers zijn als medische en reddersploeg! 

Deze medewerkers moeten duidelijk identificeerbaar zijn rond het zwembad (bv. geel T-shirt, symbool 
Rode of Vlaamse kruis,…. en zeer vlot bereikbaar en aanspreekbaar.) 

https://www.zwemfed.be/g-zwemmen-parazwemmen
https://zwemfed.be/g-zwemmers-team-en-meetmanager


 

4 

 
            Website ‘REDFED’ – Bevoegdheden redders : 

            ‘Kandidaten die slagen in alle vakken behalve het vak ‘Praktijk Redding Hoger Redder’ van de opleiding   
             Hoger Redder, bekomen  het diploma Basisredder dat door de Vlaamse gezondheidsinspectie aanvaard  

             wordt als reddersdiploma voor de bewaking van kleine zwembaden (<200m² en <1,40m diepte). 

STELLING 

Medische attesten, vooraf aan de K bezorgd, kunnen in bepaalde gevallen nog leiden tot ongedaan 

maken van een uitsluiting.   

Zeker niet, medische attesten worden NIET en voor NIETS meer aanvaard. 
Opgelet: dit gaat over medische attesten qua ziekte of kwetsuren, uitzondering qua te zwemmen 
stijlen (bv. mag geen schoolslag zwemmen maar wel vrije slag).  
Dit gaat NIET om de specifieke attesten voor G-zwemmers (auditieve of motorische beperking  
          - zie website zwemfed :    Attesten | Vlaamse zwemfederatie 
 

SPORTREGLEMENTEN 

 

AANKOMST RUGSLAG 
 

STELLING  

VZF toelichting bij SW 6.3 : 

‘bij A moet een deel van het lichaam het water dus doorbreken’.  

FINA SW 6.3 : 

 - ‘Het is toegelaten volledig onder water te zijn gedurende het KP en gedurende 15m na S en  

               elk KP. Hier staat dus nergens dat het bij de A ook toegelaten is. 

   -  Praktisch is het door de official moeilijk gelijktijdig te zien bij de tijdopname.   

Beslissing VSW : - de zwemrechters zullen dit verder controleren bij aankomst. 

 

ALGEMEEN 
 

STELLING  

Uitsluiting SW6.1.c = SW 4.1  

- Naar analogie met de andere rugslag uitsluitingen bij start blijft SW 6.1.c behouden voor de    

  duidelijkheid, ook naar trainers en afgevaardigden toe. (zwemfed toelichting bij SW 6.1 in de       

  Sportreglementen zal worden aangepast). 

 

A.E.I. TIJDOPNAME + BACKUP 
  

STELLING  

Zin of onzin van manuele backup bij A.E.I. tijdopname.  

BASISPRINCIPE :  1 ‘iemand’ mag slechts 1 ‘TO apparaat’ gelijktijdig bedienen. 

      1 TO/baan  :  - kan chrono mee starten omdat op dat moment geen peer moet worden gestart 
                               MAAR : - mag chrono niet verder gebruiken, ook niet bij aankomst samen met peer 
                                                  - defect van de peer wordt pas geconstateerd NA de reeks en dan is er  
                                                dus evenmin een chronotijd 
 

https://www.zwemfed.be/attesten
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                                              - toch samen met peer laten afdrukken op einde reeks resulteert ook altijd  
                                                in een verschil tussen chrono en peer van <30/100sten, DUS IS HET TOCH   
                                                ALTIJD  PEERTIJD 
  
           2 TO/baan :  - elke TO start z’n chrono (als chrono BU voor mekaar) maar diegene die de peer  
                                 bedient doet verder niets met chrono (zie 1TO/baan) 
                                 DUS : - extra chrono is ENKEL als BU chrono, niet als BU A.E.I./S.A.E.I. 
                            
                                 REGLEMENTAIR kan ENKEL in geval van uitval chrono tijdens de reeks : 
                                       - de TO die de peer bedient :  
                                                - behoudt z’n als BU gestarte chrono  EN  
                                                - geeft de peer, die automatisch werd gestart, door aan andere TO 
 
      3 TO/baan : - 1 TO = peer  /  1 TO = chrono   /   1 TO = keerpuntrechter  
                              - zelfde werkwijze als bij 2 TO/baan 
 

CONCLUSIE :  - dubbel starten chrono is ENKEL om andere chrono op te vangen,   
                      - NOOIT de TO van de peer de BU-chrono extra laten gebruiken, OOK NIET   
                                  enkel bij aankomst 
            - OPTIE :  1 of 2 HTO/RTO aan te stellen en ALTIJD, buiten de momenten als         
                                                reserve voor een baan, tijd van de 1ste en laatste zwemmer laten   
                                                opnemen 
                    - INFORMATIEF : manueel opgenomen handtijden zijn ALTIJD voordeel t.o.v. de      
                                             zwemmers met A.E.I./S.A.E.I tijden  
 
 

JURYSECRETARIAAT   
 

STELLING  

Wat met grote negatieve elektronische afwijkingen in de reactietijden bij aflossingswedstrijden 

door 2de, 3de en 4de zwemmer.  

Vaststellingen : 

1. 100% zekerheid van de reactietijd kan pas verwacht worden als vóór ELKE wedstrijd een 
nieuwe afstelling/synchronisatie van het systeem wordt uitgevoerd EN dat gebeurt niet. 

2. Grote negatieve reactietijden worden niet altijd ook visueel vastgesteld. 
 

Reden :  Kan mogelijks ergens binnen het A.E.I. systeem liggen MAAR het ‘systeem’ kan ook  

             extern bv. beïnvloed worden door o.a. ANDERE starttechnieken, zoals dat momenteel    

             is bij aflossingen. 

                                     ACHTERVOET 
   
     In hoeverre is hier sprake van een vroegtijdige registratie bij het verlaten van het startblok?         

           ALGE werd hierover al gecontacteerd en laat de log-file die gerecupereerd werd van het BK  

           onderzoeken.  Uitsluitsel volgt. 

VSW besliste om tot nader order ALLE A.E.I. aflossingen ook visueel te laten controleren ENKEL 

door kamprechter en starter en de eventuele negatieve vaststellingen telkens te vergelijken met 

de door het systeem geregistreerde reactietijden : 

                 -  bij kleine/normale negatieve reactietijden voordeel te geven aan het A.E.I. systeem 

                 -  bij abnormale maar niet visuele vastgestelde negatieve reactietijden voordeel te gunnen     

                    aan de zwemmers 

 

 

https://youtu.be/SKOjWq_exsA
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KEERPUNTEN 

 
STELLING  

Een zwemmer die na het reglementair aantikken bij een keerpunt even blijft ‘hangen’ om pas na 

enkele ogenblikken terug reglementair af te duwen wordt uitgesloten. 

- De zwemmers moeten al naargelang de afstand meerdere badlengtes zwemmen, waarbij elke  

  lengte wordt aangevangen bij start en/of afduwen van de muur na KP en waarbij elke lengte             

  wordt beëindigd bij reglementair aantikken van de muur. 

- Wat er gebeurt op het moment tussen reglementair aantikken en terug reglementair     

  vertrekken van de muur is van geen belang, buiten vormen van arrogantie, onsportief gedrag  

  of wangedrag.  

 

RECORDS 

 

STELLING  

SW 12.5 – VZF  “Bij falen in een recordpoging is het niet toegelaten een extra recordpoging in te 

leggen voor dezelfde stijl in om het even welke afstand” 

Toelichting bij SW 12.5 wordt ter verduidelijking aangepast als volgt :   

       “Bij falen in een recordpoging is het niet toegelaten een extra recordpoging voor dezelfde  

            afstand en stijl in te leggen in om het even welke wedstrijd of afstand, dus ook niet als  

            tussentijd”   

 

START 

 

STELLING  

Verschil  SW4.1  + S W 4.4 

- SW 4.1  =  verkeerde starthouding aangehouden/aangenomen 

- SW 4.4  =  gewone valse start, gestart/bewogen vóór het startsignaal 
 

STELLING  

Defecte, onherstelbare en/of niet vervangbare Rugslag Device ?                     
 

VSW besliste : 

- zonder reserve : verder zonder BSD op ALLE banen = uniform 

- GEEN herindeling van de banen hierdoor  
 

STELLING  

Op ALLE wedstrijden wordt gestreefd naar een duidelijke, uniforme werkwijze en controle bij de 

start.  

Deze uniforme in het VSW besproken en goedgekeurde werkwijze wordt opgenomen in de 

opleiding TAK en zal dus vanaf nu bij de cursus/leerstof behoren.  

Procedure bij ALLE zwemstijlen : 

1. Elke startprocedure wordt in alle stijlen voorafgegaan door enkele korte fluitsignalen om de 
zwemmers, en dus nu ook de officials, er op te wijzen dat de startprocedure wordt ingezet.  

2. Bij het lange fluitsignaal stappen de zwemmers onmiddellijk op hun startblok OF gaan bij 
rugslag te water.  
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3. De officials gaan op dat moment ongeveer 1m achter de startblok staan, zonder enige      

controle van starthouding.  

4. Op het startsignaal starten de zwemmers en begeven de officials zich onmiddellijk naar de 
zwembadrand voor controle tot en met de 1ste armbeweging na start, bij schoolslag tot en 
met de 2de armbeweging. 
 

DUS : - De zwemmer wordt NIET meer verwittigd van een verkeerde starthouding, ook niet  

           bij gebruik van RD.  SW 4.1 is daarbij van toepassing, bij rugslag met RD SW 6.1.c 

         - Het is ENKEL de K en S die een valse start en/of een verkeerde starthouding constateren. 

           Bij elke vaststelling zullen de K en S kort overleggen NA het gegeven startsignaal.  

- Het is de starter NOOIT TOEGELATEN om gebruik te maken van de A.E.I. start device om  

             zwemmers/officials te verwittigen of andere bevelen dan het startbevel te geven.  

             De kamprechter dient de starter hierop eventueel te wijzen.  

  

OFFICIALS  +  OFFICIAL OPLEIDINGEN 

 

STELLING  

Officials STEEDS benaderen en behandelen als ‘officials’, NIET als de mens en z’n geaardheid die erachter 

schuil gaat.  

Respectvol communiceren met aandacht voor diversiteit en gendergelijkheid. Vooral proberen om 
stereotiepe uitspraken te vermijden als voorbeeldgedrag naar trainers, zwemmers en officials.  
Er zijn nog veel stereotypes verankerd in ons gedrag die bovendien worden overgeheveld in onze 
communicatie en bepaalde uitspraken kunnen als humoristisch en onschuldig gezien worden, maar de 
negatieve ideeën en vooroordelen die soms worden overgebracht kunnen bepaalde groepen mensen 
kwetsen.  
 

STELLING  

Een kandidaat official TAK moet in het bezit zijn van een competitievergunning  om de praktische 

proeven te mogen afleggen.  

 - De opleiding TAK kan volledig doorlopen worden zonder CV/licentie, lid zijn van de zwemfed als                                     

   niet-vergunninghouder volstaat.   

 - De benoeming kan echter pas gebeuren als de betrokken club een competitievergunning/licentie via    

   ASSIST heeft aangevraagd voor de geslaagde kandidaat.        

        - Ook het afleveren van een formulier ‘Voorlopige Benoeming’ kan pas aks de KO in het bezit is  

          van een CV/licentie.  
 

STELLING  

In alle regio’s wordt dezelfde procedure gevolgd voor het afleggen van de praktische proeven TAK.   

 Procedure voorgesteld door VSW :  

 1. maximum 3 kandidaten  
       - voorkeur gaat echter naar 2 kandidaten waarbij de examinator zelf fungeert als 3dekandidaat  
         EN waarbij de middelste van de 3 tijden de referentietijd is voor de beoordeling, op die manier     
         behoudt de dienstdoende tijdopnemer voldoende aandacht voor de wedstrijd zelf 
       - ENKEL in uitzonderlijke gevallen wordt de tijd van de dienstdoende official opgevraagd door  
         de examinator  
 
 2. elke praktische proef bestaat uit :  
       - 20 TO, 20 KP (waarvan een deel gelijklopend mag zijn met de TO) en 20 A met op elk onderdeel  
         90 % als streefprocent voor slagen.  
         De examinator oordeelt over eventuele geoorloofde afwijkingen.  
       - bij’ geen tijd’ is het de kandidaat zelf die initiatief neemt om alsnog te beschikken over een  
         officiële tijd   
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3. kandidaat is geslaagd na 2 PP met gunstig resultaat op de 3 items’ (TO,KP,A), een éénmalige  
    herkansing is mogelijk voor alle 3 of voor slechts 1 van de items 
 

 BELANGRIJK :  - kandidaten STEEDS beoordelen als toekomstige officials, niet als club-vrijwilligers 

                       - niet cumuleerbaar met gelijktijdige begeleiding van stagiairs TAK voor wie al eerder  

                         werd afgesproken deze toe te vertrouwen aan een official binnen de wedstrijdjury  µ 

                       - tijdens de opleiding TAK wordt in alle regio’s uniform gewerkt met een ‘Opvolgingsblad’  

                         als tijdelijke vervanging van het sterk gereduceerde official boekje 

STELLING  

A.  Gebruik ‘Opvolgingsblad TAK, JP, alle functies ……… + afleveren bij slagen van een ‘Voorlopige    

     Benoeming’ ter tijdelijke vervanging van het official boekje. 

B.  OFFICIALS in dienst mogen nooit coachen, foto’s nemen e.d. K dient onmiddellijk in te grijpen. 

C.  Witte kledij is basis van een goede official, ENKEL dienstdoende officials dragen ‘official’ polo of  

     T-shirt. 

 

STELLING  

Regionale verantwoordelijkheid bij aanduiding van dienstdoende kamprechters bij wedstrijden die het 

regionale niveau overschrijden. 

Beroep doen op al dan niet regionale kamprechters met praktijkervaring op grotere (zwemfed) 

wedstrijden voor het leiden van die wedstrijden zodat regionale geplogenheden niet de bovenhand 

krijgen wegens gebrek aan voldoende ‘practice’.  
 

 

VOORAF SAMENGESTELDE JURY 

 

STELLING  
 

Bij ‘VOORAF SAMENGESTELDE JURY’ wordt de wedstrijdjury samengesteld door de kamprechter. 

 Om te streven naar enige duidelijkheid, uniformiteit, continuïteit, logische en efficiënte   
 communicatie werd binnen het VSW beslist :  
  
1. De voorzitter van de jury stelt zo snel mogelijk na UDI de VOLLEDIGE wedstrijdjury samen, inclusief     
    reserves.  
    Indien geen voorzitter aangeduid is wordt de volledige jury samengesteld door de kamprechter en  
    bij fungeren van 2 kamprechters, door één van hen na onderling overleg.  
 
2. Diegene die de jury samenstelt is verantwoordelijk voor een duidelijke communicatie met de     
    weerhouden juryleden/reserves en de organiserende club. 
    De organiserende federatie of club publiceert de jury op haar website. 
 
3. In uitzonderlijke gevallen op de wedstrijd zelf is het de K, in samenspraak met de V, die    
    verantwoordelijk is voor eventuele wijzigingen of vervangingen binnen de jury. 
  
- De SR zullen, voor wat de taken van voorzitter betreft, in die zin worden aangepast.  
 
STELLING  

Bij een ‘VOORAF SAMENGESTELDE JURY’ krijgen enkel die clubs een boete wegens ‘te kort aan officials’ 

waarvan weerhouden juryleden de dag zelf niet opdagen en/of zich niet laten vervangen door een 

clubgenoot ?  

Neen, er worden boetes aangerekend aan de clubs die : 
       - te weinig officials aanmelden op UDI naar rato van het aantal individuele inschrijvingen 
       - afwezig zijn de wedstrijddag zelf en/of zich niet laten vervangen door een clubgenoot. 
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LET WEL : - vervangen kan ENKEL binnen de eigen club 
                - niet TIJDIG aanmelden (45’ vóór aanvang) OF niet TIJDIG aanwezig op de juryvergadering  
                  (30’ vóór aanvang) kan beschouwd worden als ‘AFWEZIG’ met boete wegens ‘te kort……’  
                  tot gevolg 
 
 

EXTRA  STELLINGEN 

 

STELLING   

Is er verschil in layout tussen uitslag via MM en Swimrankings.         

 
1. Uitsluitingen : 
    - eerder werden bij uitsluitingen wel eens eindtijden getoond op de uitslag omdat die tijden 
      geregistreerd via A.E.I. niet manueel werden gewist in MM 
    - tussentijden bij uitsluiting van een individuele zwemmer moeten geschrapt worden. Enkel bij een    
      aflossing waarbij de uitsluiting na de aankomst van de 1ste zwemmer is gebeurd, behoudt de 1ste 
      zwemmer zijn tussentijd. 
  
2. Forfaits 
    - MM vermeldt de FF’s onderaan het wedstrijdnummer in de uitslag 
    - SR vermeldt deze niet meer in de uitslag maar wel in de startlijst 
          - SR gaat er van uit dat ENKEL diegenen die gezwommen hebben in de uitslag moeten komen 
    - het vermelden van FF’s in de uitslag heeft eigenlijk geen zin meer want dit is een restant van  
      toen er nog forfait boetes werden aangerekend door zwemfed 
     
    LET WEL : - voor NIET-verwittigde FF in finales bestaat bij zwemfed (en KBZB) nog wel een boete  
                      van 50,00 euro 
                    - het staat ook elke club vrij om in hun wedstrijdreglement o.a. een boete te voorzien  
                      voor niet-verwittigde FF op een finale 
                    - clubs aanvaarden bij inschrijving het wedstrijdreglement  
 
STELLING  

Om de wedstrijdduur te respecteren mag de organiserende club op de wedstrijddag zelf, in overleg met 

ALLE afgevaardigden, wedstrijden schrappen omwille van minimale deelname.  

 

- SR. Deel 2 – 5.4 Wegens mogelijke tijdsoverschrijding mogen de dag zelf GEEN wedstrijden meer  

                           worden geschrapt.                                                                                                               

Het gaat hier niet om heirkracht of technische problemen waarvan bij tijdsoverschrijding altijd 

melding kan worden gemaakt op het wedstrijdverslag. 
 

STELLING 

Een 18 jarige ingeschreven zwemmer mag gelijktijdig clubafgevaardigde zijn. 

- Als hij/zij een licentie heeft bij de club waarvoor hij afgevaardigde is. 
 

STELLING 

De afgevaardigde van een club mag bij aanmelden op het jurysecretariaat meteen de namen opgeven 

van eventuele vervangers en mag deze ook meteen bevestigen met eigen handtekening.  

  - Vervangende afgevaardigden moeten zich steeds zelf komen melden met handtekening om hun  

  aanwezigheid aan te tonen. 
 

STELLING  

Bij alle ‘GROTE’ wedstrijden is ALTIJD een voorzitter nodig. 
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  - ENKEL bij wedstrijden met reeksen en finales is wegens het vele administratieve en soms complexe  

    werk, een voorzitter vereist. 

    Optie is om op ‘drukke’ wedstrijden, zonder finales, te werken met 2 dienstdoende kamprechters  

    die in onderling overleg de jury samenstellen.           

‘FINA goedgekeurde selectiewedstrijden’ :  

 - Er moet ter observatie STEEDS een FINA afgevaardigde/official aanwezig zijn, al dan niet opgenomen     

   in de wedstrijdjury. 

 - Volgende wedstrijden werden in 2022 door FINA erkend als selectiewedstrijden :   

         BK Open, FSC, VK, ADSR en Championnats FFBN Open. 
 

STELLING  

 

Er moet ALTIJD een voorprogramma worden goedgekeurd en een wedstrijdverslag worden opgemaakt 

voor elke zwemwedstrijd.  

- Onderscheid maken tussen ‘Open wedstrijden’ en ‘Wedstrijden op uitnodiging’. 

          -  ‘Open wedstrijden’ :  

            -  wedstrijden waarop alle clubs die lid zijn van de overkoepende zwemfed kunnen en  
                         mogen inschrijven.  
            -  wedstrijden die opgenomen zijn op de LEN/FINA kalender  
              Hiervoor is geen goedgekeurd VP nodig als uitnodiging maar telt het opgemaakte programma  
              met wedstrijdreglement meteen als uitnodiging.  
              Een WV is evenmin noodzakelijk maar de voorzitter, of bij ontstentenis de kamprechter,                               
              moet wel een overzicht bezorgen aan de zwemfed van het eventuele ‘te kort’ aan officials. 
 

          -  ‘Wedstrijden op uitnodiging’ : 
 

                    -  de ‘Organisatie’ bepaalt zelf welke clubs worden uitgenodigd voor deelname.  
              Hiervoor is WEL een goedgekeurd VP nodig als uitnodiging.   
              Een ondertekend WV moet worden opgemaakt met duidelijke vermelding van eventuele   
              ‘tijdsoverschrijding’ en het ‘te kort’ aan officials.    
 

   LET WEL : -  als de zwemfed een eigen officiële wedstrijd organiseert waarop zij ENKEL de  zwemmers  

                      van een bepaald ‘team’ uitnodigen, dan is dat een ‘wedstrijd op uitnodiging’ met  

                      verplicht VP en WV 

                   -  een regionaal comité is geen ‘organisatie’ op zich met eigen clubs/leden maar is een  

                      regionale afdeling binnen de zwemfed 

STELLING  

De vooraf gemelde forfaits via de forfaitlijst dienen hoofdzakelijk om reeksen te kunnen samenvoegen 

OF rechtstreekse finales te vormen en dat samenvoegen is bij A.E.I. wedstrijden niet altijd ideaal. 

Binnen het VSW werd beslist : 

         -  ALTIJD mogelijke samenvoeging van reeksen en rechtstreekse finales te blijven  
                toepassen/overwegen  
 

-  VOORAL bij kortere afstanden (50 +100) steeds de voordelen af te wegen tegen      
    eventuele nadelen, zoals : 
           -  mogelijke tijdsduur verlenging 

                      -  mogelijke problemen/fouten bij A.E.I. tijdopname 
                      -  tijdige communicatie naar afgevaardigden, jury, publiek, oproepkamer ….. 
 
                     -  FINA  SW 3.1.1.1 ALTIJD toe te passen : indien bij reeksen en finales (vb. omwille van  
                        forfaits) slechts 1 reeks in de reeksen overblijft dan wordt deze gezwommen als  
                        rechtstreekse finale in de ‘finale’ sessie  
                        Het is aan te bevelen om dit extra te vermelden in het wedstrijdreglement.  
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STELLING  

Een ingeschreven aflossingsploeg ‘4x100m vrije slag’– 14-16 jarigen mag bij plotse afwezigheid van 1 van 

de zwemmers nog deelnemen in de ook op het programma voorziene ‘OPEN’ leeftijdscategorie.  

Voor ‘OPEN’ werd de ploeg niet ingeschreven op UDI, dus mag de ploeg niet zwemmen. 
 

  STELLING  

  Bij een wedstrijd met reeksen en finales in een 8-banen bad worden de reeksen in de voormiddag,    
  wegens technische problemen, slechts gezwommen op 6 banen. 
  De finales in de namiddag moeten dan ook worden gezwommen op 6 banen ?  

Als de mogelijkheid in de namiddag bestaat om, met een voltallige jury en zoals in het VP    
goedgekeurd, terug de finales te zwemmen op 8 banen, dan is dat geen probleem. Het aantal gebruikte   
banen in de VM is geen beperking voor de selectie van 8 finale-zwemmers, dat is ENKEL van belang voor 
het aantal zwemmers dat volgens SW 3.1.1  moet worden wordt ingedeeld in de 3 (2) snelste reeksen.  

 
STELLING  

Een Swim-Off (SO) voor een finaleplaats moet zo snel mogelijk na de reeksen worden gezwommen. 

Afgevaardigden zo snel mogelijk inlichten, MAAR : 

  - zeker wachten tot na de afzegperiode voor de finale 

  - officials inlichten/verwittigen van de mogelijkheid van SO 

Bij gelijke reekstijden voor de 8ste finaleplaats bij lange afstand (800 + 1500m) worden de zwemmers met 

gelijke tijden ingedeeld in respectievelijk banen 8 + 9. Zij zwemmen dan als het ware hun SO rechtstreeks 

naast elkaar in de finale. 

In een 8-banen bad wordt bij gelijkheid voor 8ste finale plaats dus wel een SO gezwommen, tenzij deze in 
samenspraak tussen afgevaardigden en kamprechter niet moet doorgaan wegens FF van 1 van beiden. 
  

 
STELLING  

Een foutief keerpunt mag te allen tijde worden hernomen. 

Enkel bij de vrije slag is dat toegestaan vermits daar geen specifieke eisen worden gesteld aan stijl of 

lichaamshouding. 
 

STELLING  

Bij elk keerpunt in alle zwemstijlen moet men met beide voeten afduwen van de muur. 

De muur raken op reglementaire wijze tijdens/na het KP is voldoende, dat moet niet per se met beide 

voeten. 
 

STELLING  

Een 25-jarige zwemmer kan op een gewone regionale wedstrijd zowel een regionaal record  

bij de ‘+19-jarigen’ als een ‘master record’ zwemmen. 

Een 25 jarige zwemmer kan voor een gewone regionale wedstrijd ENKEL inschrijven als +19-jarigen OF in 
de hoogst voorziene leeftijdscategorie, niet als ‘master’ en kan dan ook GEEN ‘master record’ 
zwemmen. Hetzelfde geldt in omgekeerde zin. 

 
STELLING  

Clubs die, volgens de normen, op UDI te veel officials opgeven moeten bij een alsnog ‘VOORAF 

SAMENGESTELDE JURY’  ENKEL boete betalen wegens te kort aan officials voor afwezigheid van de 

officials die volgens de reglementaire normen moesten aanwezig zijn.   
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Officials die vooraf en bij UDI door de club zelf worden opgegeven moeten, indien zij weerhouden    

worden in een VSJ, aanwezig zijn of vervangen worden.  

Boete voor afwezigheid de wedstrijddag zelf is dus wel van toepassing. 
 

STELLING  

Bij een ‘VOORAF SAMENGESTELDE JURY’ krijgen ALLE niet weerhouden officials gratis toegang.  

Mag perfect MAAR Is volledig afhankelijk van het organiserend comité of de organiserende club zelf en 

kan niet worden opgelegd door zwemfed aan clubs : 

           - kan voor alle sessie over meerdere wedstrijddagen heen 

           - kan enkel voor sessies waarvoor official zich op UDI opgaf 

           - kan voor alle sessies van die dag waar official zich opgaf  

Clubs die dit wel wensen te doen kunnen best een ‘clausule’ opnemen in het wedstrijdreglement en/of 

dit vermelden bij de bevestiging door de organiserende club van de weerhouden officials.    

 

 

   ____________________________________________ 


