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I. FINA/ZWEMFED  SPORTREGLEMENTEN  ZWEMMEN  2017 - 2021   

  
ZWEMFED :  -  Voor alle zwemwedstrijden waarop selecties voor Internationale tornooien mogelijk    
                           zijn gelden enkel de 'FINA Sportreglementen Zwemmen'. 

                       -  Voor ALLE andere zwemwedstrijden binnen de zwemfed gelden de 'FINA/ZWEMFED  
                           Sportreglementen Zwemmen, samen met de 'Zwemfed Aanpassingen/Interpretaties'    
                           en de 'Administratieve handleiding'. 
 

SW 1   WEDSTRIJDLEIDING 
 

SW 1.1   Het wedstrijdcomité, benoemd door de beherende organisatie, heeft de volledige 
 rechtsbevoegdheid over elke materie die niet specifiek onder de bevoegdheid valt van de   
 reglementen betreffende de kamprechter, de rechters of andere officials. Het comité heeft de  
 macht wedstrijden uit te stellen en kan richtlijnen geven zover deze verenigbaar zijn met de 
 specifieke reglementen eigen aan elke wedstrijd. 

 
SW 1.2   Op de Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen, zal het FINA bureau volgende mensen 

aanduiden om de wedstrijd te controleren. Het gaat hier steeds om het minimum aantal officials : 
          kamprechters (2)  
          voorzitter van de controlekamer (1) 
          zwemrechters (4) 
          starters ( 2) 
          hoofdkeerpuntrechters (2, 1 aan elk zwembadeinde) 
          keerpuntrechters (1 aan elke kant van elke baan) 
          hoofdsecretaris (1) 
          secretarissen (2) 
          omroeper (1) 

 
SW 1.2.1   Voor alle andere internationale wedstrijden zal de beherende organisatie hetzelfde aantal of een 

 lager aantal officials benoemen, onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde regionale 
 of internationale autoriteit waar nodig.  

 
 zwemfed  :  -  Voor alle door de zwemfed georganiseerde wedstrijden stelt het VSW de                
                          hoofdjury samen volgens SW 1.2…. en indien mogelijk stelt het VSW vooraf een  
                          volledige jury samen uit alle volgens de zwemfed richtlijnen opgegeven officials  
  
                      -  Voor alle wedstrijden met A.E.I. tijdopname in 25 en 50 m bad is de minimum     
                         bezetting : 

                                 1 voorzitter (niveau KP/KF)  (enkel verplicht voor wedstrijden met reeksen en finales) 
                   1 kamprechter (niveau KP/KF)                                                                              
                    2 zwemrechters  (of K + ZR)   (in 4 banen baden volstaat 1 ZR) 
                   1 starter (niveau SF) 
                   1 jurysecretaris (niveau JF) 
                   1 tijdopnemer/baan  
                   1 keerpuntrechter/2 banen* aan KP-zijde (5 banen = 3)                                                   
                   1 oproepkamer verantwoordelijke (indien oproepkamer) 

 
 



 

  
FINA_Zwemfed_Sportreglementen_zwemmen_2017_2021 – versie 9_2022  

Pagina 5 van 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                    

 

                        -  Voor alle wedstrijden zonder A.E.I. tijdopname in 25 en 50 m bad is de minimum  
                           bezetting : 

                                             1 voorzitter (niveau KP/KF)  (enkel verplicht voor wedstrijden met reeksen en finales) 

                                                 1 kamprechter   
                  2 zwemrechters  (of K + ZR)   (in 4 banen baden volstaat 1 ZR) 
         1 starter 
                  1 jurysecretaris 
                  3 aankomstrechters  (kamprechter en starter mogen mee functioneren)                      

                                                                                           (GEEN bij 3TO/iedere baan actief)  

                  1 tijdopnemer/baan  
                               1 keerpuntrechter/2 banen* aan KP-zijde (5 banen = 3) 

                    1 oproepkamer verantwoordelijke (indien oproepkamer)  

                                  *  bij 800/1500m :  1 keerpuntrechter/baan verplicht aan KP-zijde waarvan  
                                   1 op 2 mag vervangen worden door een kandidaat-official    

SW 1.2.2   Waar geen Automatische Elektronische tijdopname beschikbaar is, zal deze installatie vervangen    
 worden door een hoofdtijdopnemer en één tijdopnemer per baan, en één extra toegevoegde   
 tijdopnemer.      

   zwemfed  :  zie zwemfed minima bij SW 1.2.1 

SW 1.2.3   Een hoofdaankomstrechter en aankomstrechters  mogen gebruikt worden wanneer er geen      
                   Automatische uitrusting en/of digitale chrono’s aanwezig zijn.   

SW 1.3   Het zwembad en de technische uitrusting voor Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen 
 zal voor de aanvang van de zwemcompetitie geïnspecteerd worden, en indien goed bevonden,  
 bevestigd worden door de FINA-afgevaardigde samen met een lid van de Technische   
 Zwemcommissie 

SW 1.4   Indien een onderwater video systeem gebruikt wordt dient dit met afstandsbediening te 
 gebeuren. Het mag het zicht of de weg van de zwemmers niet hinderen, mag de vorm van het bad 
 niet wijzigen noch de vereiste FINA-markeringen verstoppen. 

 

SW 2   OFFICIALS 

SW 2.1   Kamprechter 
 

SW 2.1.1   De kamprechter heeft de volledige controle en het volledig gezag over alle officials. Hij keurt 
hun aanstelling goed en deelt hen alle specifieke regelingen en kenmerken mee die betrekking 
hebben op de wedstrijden.  
Hij zal de hand houden aan alle reglementen en beslissingen van de FINA en beslist over alle 
problemen die betrekking hebben op de lopende wedstrijd, het wedstrijdnummer of de serie 
indien het voorkomende feit niet behandeld is in het reglement. 

                   zwemfed  :  De kamprechter/voorzitter mag tevens met gezag optreden tegen zwemmers,   
                    clubafgevaardigden, trainers, pers en toeschouwers. 

SW 2.1.2   De kamprechter kan op elk ogenblik van de wedstrijd tussenkomen om de FINA reglementen te 
 laten toepassen, en hij zal uitspraken doen over alle protesten die betrekking hebben op de aan 
 de gang zijnde wedstrijd. 



 

  
FINA_Zwemfed_Sportreglementen_zwemmen_2017_2021 – versie 9_2022  

Pagina 6 van 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                    

 

SW 2.1.3   Wanneer men aankomstrechters gebruikt zonder de aanwezigheid van drie digitaal uitgeruste 
    tijdopnemers per baan, dient de kamprechter over de plaatsen te beslissen indien nodig. 
    Automatische Elektronische tijdopname, indien die  beschikbaar is en gebruikt wordt, zal onder 
    het reglement vallen zoals omschreven in SW 13.  
                                 

SW 2.1.4 De kamprechter verzekert de aanwezigheid van alle noodzakelijke officials op de hun toegewezen 
plaats voor de goede afloop van de wedstrijd. Hij mag vervangers aanduiden voor iedereen die 
hetzij afwezig is, hetzij in de onmogelijkheid is om zijn taak naar behoren te vervullen, hetzij  
onbekwaam is. Hij mag tevens officials toevoegen indien hij dit noodzakelijk acht. 
 

SW 2.1.5   Bij het begin van elke reeks verwittigt de kamprechter de zwemmers door middel van  een reeks 
    korte fluitsignalen dat zij hun kledij uitdoen, behalve de zwemkledij.  Het daarop volgende lange  
    fluitsignaal betekent dat zij hun plaats op het startblok dienen in te nemen (of voor de rugslag en 
    aflossing wisselslag dadelijk in het water moeten gaan).  Een tweede lang fluitsignaal verplicht 
    de rugslagzwemmer (individuele rugslag of de rugslagzwemmer in aflossing wisselslag) 
    onmiddellijk de starthouding aan te nemen.  Indien de zwemmers en de officials klaar zijn voor 
    de start, zal de kamprechter met gestrekte arm teken doen aan de starter dat de zwemmers 
    onder het bevel van de starter worden geplaatst.  De gestrekte arm dient in deze positie te 
    blijven tot het startsignaal is gegeven.  

 

SW 2.1.6   Een uitsluiting voor starten vóór het startsignaal moet worden vastgesteld en bevestigd door  
    zowel starter als kamprechter samen. 
 

SW 2.1.7   De kamprechter zal elke zwemmer diskwalificeren voor om het even welke inbreuk op de 
reglementen die hij, hetzij persoonlijk vaststelt, hetzij hem door een bevoegde official wordt 
gemeld. Alle uitsluitingen vallen onder de beslissing van de kamprechter. 

SW 2.2   Controlekamer Supervisor  (voorzitter)      

SW 2.2.1   De supervisor zal toezicht houden op de automatische tijdopnameprocedure evenals de 
 video timing.   

SW 2.2.2   De supervisor is verantwoordelijk voor het nazicht van de computer print out. 
 

SW 2.2.3   De supervisor is verantwoordelijk voor het nazicht van de aflossingsprint out en brengt de 
 kamprechter van elke te vroege aflossing op de hoogte. 

 

SW 2.2.4   De supervisor mag de video timing herbekijken voor het bevestigen van een niet correcte aflossing. 
  

SW 2.2.5   De supervisor zal de afzeggingen controleren na reeksen of voor finales, noteert de resultaten op   
 de officiële documenten, noteert alle nieuw gevestigde records en houdt waar nodig de punten,   
 resultaten bij.   

 zwemfed  :  De voorzitter ondersteunt de kamprechter in zijn/haar verantwoordelijkheid voor  
                       genomen beslissingen en jurering betreffende de wedstrijd.  
                Hij/zij is zelf eindverantwoordelijke voor de administratieve controle/afhandeling van : 
   -  jurysecretariaat, tijdsregistratie, oproepkamer en wedstrijdsecretariaat 
   -  reeksen en finales en samenvoeging van reeksen 
   -  uitslag en uitsluitingen 
   -  klachten 
   -  ‘Controleblad Aanwezigheden’ medische dienst en redders, vóór aanvang             
                                     inzwemmen.      
                                  -  indien geen voorzitter werd aangesteld blijft de kamprechter hiervoor  
                                     verantwoordelijk 
                                 -  samenstellen van ‘vooraf samengestelde jury’  zie deel 2 - 4.3 
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SW 2.3   Starter 
 
SW 2.3.1   De starter heeft de volledige controle over de zwemmers vanaf het ogenblik dat de kamprechter 
                   deze onder zijn bevoegdheid stelt (SW 2.1.5) tot het ogenblik dat de wedstrijd begonnen is.  
                    De start dient gegeven te worden zoals beschreven in SW 4. 
 

SW 2.3.2 De starter zal aan de kamprechter de zwemmer rapporteren die de start vertraagt, bewust een 
bevel niet gehoorzaamt of om het even welke andere houding van wangedrag vertoont tijdens de 
start.  Het is echter enkel de kamprechter die de betreffende zwemmer kan uitsluiten voor zulke 
vertraging, bewuste ongehoorzaamheid of wangedrag.  

SW 2.3.3   De starter heeft het recht te beslissen of een start correct is. Deze beslissing blijft evenwel 
                   ondergeschikt aan de beslissing van de kamprechter. 

SW 2.3.4  Om de start van een wedstrijd te geven zal de starter zich aan de zijde van het zwembad 
   bevinden op ongeveer 5 meter van de startzijde zodat de tijdopnemers het startsignaal kunnen 
    zien en of horen, en de zwemmers het kunnen horen. 
 

zwemfed : - De starter mag zich plaatsen waar hij/zij het best de start/zwemmers kan waarnemen, 
               -  Starter plaats zich tegenover de kamprechter tenzij dit technisch niet mogelijk is. 

                -  De starter mag ook fungeren als aankomstrechter, niet als tijdopnemer. 
                -  Bij A.E.I. tijdopname dient de starter de bevoegdheid SF te hebben.  

                    -  Het is de starter nooit toegelaten om gebruik te maken van de A.E.I. start device  
                       om, buiten het startbevel, zwemmers of officials te verwittigen of andere bevelen  
                       te geven. 

SW 2.4   Oproepkamer verantwoordelijken 

SW 2.4.1   De verantwoordelijke van de oproepkamer zal de zwemmers verzamelen voor elke wedstrijd.     

SW 2.4.2   De verantwoordelijke van de oproepkamer zal de kamprechter elke overtreding betreffende    
 reclame rapporteren (GR6). Ook rapporteert hij de kamprechter indien een zwemmer niet  
 aanwezig is nadat hij werd afgeroepen.  
 

 zwemfed  :  Oproepkamer verantwoordelijke controleert zwemkledij volgens GR 5 en BL 8.  

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 2.6   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. 
 

 zwemfed :  -  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   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 2de armbeweging is. 



 

  
FINA_Zwemfed_Sportreglementen_zwemmen_2017_2021 – versie 9_2022  

Pagina 8 van 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                    

 

  
SW 2.6.3   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 2de armbeweging is. 

 

SW 2.6.4   De bevoegdheid van de keerpuntrechters aan de aankomstzijde begint bij de laatste  
 armbeweging vóór aantikken. 

SW 2.6.5   Wanneer een rugslag richel wordt gebruikt zal elke keerpuntrechter aan de startzijde die   
 plaatsen en verwijderen na de start. 

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. 
 
                   zwemfed  :  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 
 
                   zwemfed  :  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 kamprechter op ondertekende kaarten  
                   met vermelding van de wedstrijd, het baannummer en de vermelding van de overtreding.  

     zwemfed  :  Elke keerpuntrechter bezorgt de melding van uitsluiting onmiddellijk aan de   
                             kamprechter via de hoofdkeerpuntrechter of zwemrechter/kamprechter.  

SW 2.7   Zwemrechter 

SW 2.7.1   De zwemrechters vervullen hun functie aan elke zijde van het zwembad. 

SW 2.7.2   Iedere zwemrechter gaat na of de regels die betrekking hebben op de zwemstijl van de te 
 zwemmen wedstrijd juist worden uitgevoerd. Tevens observeren zij de keerpunten en   
 aankomsten ter assistentie van de keerpuntrechters. 
 

SW 2.7.3 De zwemrechter rapporteert aan de kamprechter elke overtreding op ondertekende kaarten 
met vermelding van de wedstrijd, het baannummer en de overtreding. 

 

 zwemfed  :  De zwemrechter controleert tevens de 15m lijn vanaf start- en keerpuntmuur en    
                      het doorbreken van het water van een lichaamsdeel bij aankomst rugslag. 
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SW 2.8   Hoofdtijdopnemer   
 

SW 2.8.1   De hoofdtijdopnemer duidt de zitplaatsen aan van alle tijdopnemers en de baan waarvoor zij 
     verantwoordelijk zijn.  Er worden drie tijdopnemers per baan aangeraden. Wanneer de       

    automatische elektronische tijdopname niet wordt gebruikt zullen er twee extra tijdopnemers    
    aangesteld worden. Eén van hen krijgt de opdracht de tijdopnemer te vervangen wiens  
    chronometer niet is gestart of wiens chronometer stopt tijdens een wedstrijd, of voor alle  
    andere redenen waardoor de tijd niet kan worden opgenomen.  Wanneer men digitale  
    chronometers gebruikt zal de definitieve tijd en de plaats bepaald worden door de tijd. 

  

   zwemfed :  - De kamprechter bepaalt het aantal en de baanindeling van de tijdopnemers en  
                          eventuele reserve TO's. Hij let daarbij op een gelijke jurering op alle banen. 
              - Indien op alle banen 3 TO's tijd opnemen primeert de middelste officiële tijd op  
                          de eventueel als backup opgenomen aankomstvolgorde. 

SW 2.8.2   Wanneer slechts één tijdopnemer per baan beschikbaar is moet er een extra tijdopnemer 
                   worden aangeduid voor in het geval een chrono uitvalt. Daarnaast moet de hoofdtijdopnemer 
                   altijd de tijd van de winnaar van elke reeks opnemen.  

     zwemfed :   De hoofdtijdopnemer en/of reservetijdopnemer start bij elke reeks zijn chrono en        
                          stopt deze als alle zwemmers hun reeks beëindigden. 

 

SW 2.8.3   De hoofdtijdopnemer zal van de tijdopnemers in elke baan een kaart ophalen waarop de tijden 
    genoteerd staan en indien nodig hun chronometers inspecteren waarop de opgenomen tijden  
    staan.   
 

SW 2.8.4   De hoofdtijdopnemer zal de officiële tijd op de kaart voor elke baan noteren en controleren. 
 

 zwemfed  :  -  De hoofdtijdopnemer controleert de door de tijdopnemers genoteerde tijden            
                         enkel op verzoek van de kamprechter of jurysecretaris. 
                      -  De hoofdtijdopnemer is verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte       
                         uitsluiting voorstellen van de tijdopnemers en  treedt op bij al hun problemen.   

SW 2.9   Tijdopnemer 

SW 2.9.1   Iedere tijdopnemer zal de tijd opnemen van de zwemmers die zwemmen in de hem 
 toegewezen baan, en dit in overeenkomst met SW 11.3. De chrono’s dienen goedgekeurd te 
 worden overeenkomstig de richtlijnen van het wedstrijdcomité. 

 zwemfed  :  -  ENKEL de tijdopnemers mogen chrono's hanteren tijdens de wedstrijd.    
               -  Chrono's worden gecontroleerd op de juryvergadering. 
               -  Maximum 2 split tijden per reeks mogen gebruikt worden voor het opnemen van       
                         de officiële tijd van een andere baan waarvan de chrono niet meer functioneert             
                         of stilvalt. 

SW 2.9.2  Iedere tijdopnemer start zijn chrono op het startsignaal, en stopt de tijd wanneer de zwemmer 
  in zijn baan de wedstrijd beëindigt. De tijdopnemers kunnen van de hoofdtijdopnemer de 
  opdracht krijgen tussentijden te noteren in wedstrijden van meer dan 100 meter. 
  
  zwemfed  :  -  Elke tijdopnemer, ook zonder zwemmer, start zijn chrono bij elke reeks om      

                          eventueel een andere tijdopnemer te vervangen bij chrono problemen. 
                      -  tussentijden noteren  :  in wedstrijden van 100m of meer, volgens schema : 
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                                 25 m bad            50 m bad 
vrije slag < of = 200 m 

> 200 m 
50 + 100 

100 + 200 + 400 + 800 
100 

100 + 200 + 400 + 800 

rugslag 
schoolslag 
vlinderslag 

 
< of = 200 m 

 

 
50 + 100 

 
100 

individuele wisselslag 100 m 
200 m 
400 m 

- 
50 

100 

- 
- 

100 

aflossingen 4 x 50 m vrije slag * 
4 x 100 m vrije slag * 
4 x 200 m vrije slag 

4 x 50 m wisselslag * 
4 x 100 m wisselslag * 

50 
50 + 100 

50 + 100 + 200 
50 

50 + 100 

- 
100 

100 + 200 
- 

100 

        *  Bij GEMENGDE  aflossingen kan de tussentijd van de 1ste zwemmer NOOIT een record zijn.  
 
       zwemfed  :  -  ALLE  hierboven vermelde tussentijden dienen verplicht in de uitslag te worden        
                                            vermeld. 
                            -  ALLE beschikbare, officieel opgenomen tijden mogen in de uitslag worden vermeld.  
   

SW 2.9.3   Onmiddellijk na de wedstrijd noteren de tijdopnemers hun vastgestelde tijd op de kaart, 
  overhandigen deze aan de hoofdtijdopnemer, en indien gevraagd presenteren zij hun chrono 
  voor controle. Zij zetten hun chrono’s op nul bij de korte fluitsignalen van de kamprechter bij het 
  begin van de volgende reeks.  
 

  zwemfed  :  -  Tijden dienen, naast de startkaart, ook telkens op het programma te worden   
                         genoteerd.    
                 -  Voorstellen tot uitsluiting worden met de reden tekstueel op de startkaart vermeld      

                                            en zo snel mogelijk (via de hoofdtijdopnemer) aan de kamprechter bezorgd. 
 

SW 2.9.4   Tenzij video timing wordt gebruikt  kan het noodzakelijk zijn de volledige handtijdopname te 
gebruiken, zelfs wanneer een automatische elektronische tijdopname gebruikt wordt. 

SW 2.10   Hoofdaankomstrechter - indien nodig 
 

SW 2.10.1   De hoofdaankomstrechter duidt elke aankomstrechter zijn plaats aan en de aankomstvolgorde 
   die hij dient te bepalen. 

 

SW 2.10.2   Na de gezwommen reeks verzamelt de hoofdaankomstrechter de ondertekende 
   resultaatbladen van elke aankomstrechter en stelt de aankomstvolgorde vast die hij dadelijk 
   aan de kamprechter bezorgt. 

 

SW 2.10.3   Wanneer Automatische Elektronische Apparatuur gebruikt wordt zal de hoofdaankomstrechter 
   de door de apparatuur geregistreerde aankomstvolgorde rapporteren na elke reeks. 

SW 2.11   Aankomstrechter - indien nodig 
 

SW 2.11.1   De aankomstrechters worden op verhoogde plaatsen gepositioneerd in de verlenging van de    
aankomstlijn, zodat zij op elk ogenblik een duidelijk zicht hebben op de wedstrijd en op de 
aankomstlijn, tenzij zij een Automatische Apparatuur bedienen met dewelke zij in hun    
toegewezen baan een knop indrukken bij het beëindigen van de wedstrijd. 
 

SW 2.11.2   Na elke wedstrijd beslist en rapporteert de aankomstrechter de plaats van de zwemmers 
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    volgens de aan hem gegeven instructie. Aankomstrechters, andere dan Automatische 
    knopbedienaars kunnen niet als tijdopnemer fungeren in dezelfde wedstrijd. 

 
   zwemfed  :  -  Er moet verplicht aan elke zijde van het zwembad een aankomstrechter zijn. 
                      -  Indien A.E.I. tijdopname of 3 tijdopnemers/elke baan die samen tijd opnemen :      
                            geen aankomstrechters  verplicht, wel gewenst maar ENKEL als backup bij         
                            eventuele tijdsproblemen. 
                      -  Het aantal aankomstrechters moet steeds onpaar en minimum 3 zijn, de                         
                            kamprechter en de starter mogen eventueel mede als aankomstrechter fungeren.  

SW 2.12   Wedstrijdsecretariaat  (buiten Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen) 

SW 2.12.1   De hoofdsecretaris is verantwoordelijk voor de controle van de computerprints of voor 
 de controle van de resultaten van tijden en aankomstvolgordes van elke wedstrijd hem 

overhandigd door de kamprechter. De hoofdsecretaris fungeert als getuige bij de 
ondertekening door de kamprechter van de resultaten. 
 

SW 2.12.2   De secretarissen controleren de forfaits na reeksen of finales, notuleren de resultaten op de 
   officiële formulieren, noteren alle nieuw gevestigde records en houden de stand of de punten 
   bij waar dit vereist is. 
 
  zwemfed  :  -  Voor elke wedstrijd dient de organiserende club een door de zwemfed benoemde           

                           jurysecretaris aan te duiden, voor wedstrijden met A.E.I. tijdopname dient deze  
                          de bevoegdheid van jurysecretaris federatie (JF) te hebben. 

            -  Verantwoorde wijzigingen aan het goedgekeurde voorprogramma dienen de      
               goedkeuring te dragen van  :   
    -  vóór de wedstrijddatum  :  de regionale afgevaardigde bij het VSW  
  -  op de wedstrijddatum  :  de kamprechter/voorzitter en ALLE afgevaardigden  
                 van ALLE deelnemende clubs. 

  - De jurysecretaris brengt de meldingen betreffende wijzigingen/forfaits van deelnemers    
                in zijn/haar programma aan en brengt vóór de juryvergadering de kamprechter op de  
                hoogte van reglementaire aanpassingen en/of samenvoegingen van reeksen. 
 - De jurysecretaris voert bijvoegingen/wijzigingen en/of vervangingen door volgens : 

    -  bijvoegingen/wijzigingen  :  ENKEL toegelaten bij BEWEZEN administratieve fouten  
         van de organiserende club/instantie 

    -  vervangingen  :  -  ALTIJD bij aflossingen, ook indien individueel niet ingeschreven      
                                              werd en volgens dezelfde 'categorie' of 'OPEN. 
            -  NOOIT bij individuele wedstrijden. 

  -  De jurysecretaris controleert of alle uitsluitingen door de kamprechter werden bevestigd  
    en laat deze omroepen door de speaker met vermelding van wedstrijdnummer, reeks en  
    baan + tekstueel de fout. De naam van de zwemmer wordt NOOIT omgeroepen.    

  -  De jurysecretaris zorgt er voor dat alle uitsluitingen worden opgenomen in de officiële  
    uitslag met  vermelding van de uitsluiting code.   
    Eindtijden of tussentijden mogen bij een uitsluiting NIET worden opgenomen in de     
    officiële uitslag met uitzondering van de tijd van de 1ste zwemmer in een aflossing indien 
    de uitsluiting pas daarna gebeurde. 

  -  De jurysecretaris controleert ALLE niet vooraf gemelde forfaits (FF) en zorgt er voor dat    
    deze worden opgenomen in de officiële uitslag. 

  -  De jurysecretaris zal STEEDS de voorzitter van de jury of bij ontstentenis de kamprechter  
    raadplegen in geval van problemen of twijfels.    
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SW 2.13   Officials' beslissingen  
 

SW 2.13.1   0FFICIALS  nemen hun beslissing volledig autonoom en onafhankelijk van elkaar tenzij anders     
  bepaald in de Zwemreglementen. 

 
   zwemfed  :  -  Elke official, in om het even welke functie waarvoor hij werd aangeduid, die een 

                      overtreding vaststelt binnen zijn bevoegdheid dient de kamprechter hiervan te  
                           verwittigen. 

                    -  Het is officials niet toegelaten te coachen of zonder verwittigen hun plaats te      
                           verlaten.   
                   -  Enkel de kamprechter heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over de  
                           voorstellen tot uitsluiting en de aankomstvolgorde. 

                   -  De kamprechter moet er op toezien dat enkel bevoegde officials fungeren in de  
                           hen toegewezen functies. 

 
 

ALLE OFFICIALS DIENEN STEEDS VOOR OGEN TE HOUDEN DAT,  INGEVAL VAN TWIJFEL 
 OVER DE JUISTE TOEPASSING VAN DE SPORTREGLEMENTEN, ZIJ ALTIJD HET VOORDEEL  

VAN DE TWIJFEL AAN DE ZWEMMER DIENEN TE LATEN. 
 

SW 3   SAMENSTELLEN VAN REEKSEN, HALVE-FINALES EN FINALES 

 

 De startorde voor alle wedstrijden tijdens de Olympische Spelen, de Wereldkampioenschappen, 
             de Regionale Kampioenschappen en alle andere FINA wedstrijden wordt als volgt samengesteld : 

SW 3.1   SCHIFTINGSREEKSEN 
 

SW 3.1.1   Van alle ingeschrevenen moeten de best gezwommen wedstrijdtijden in de aangekondigde     
    kwalificatieperiode vóór de limietdatum  van de inschrijvingen van de wedstrijd, op de  
    inschrijvingsbladen of online, zoals gevraagd  worden vermeld en door het wedstrijdcomité in  
    volgorde van tijd gerangschikt.  Zwemmers die  geen inschrijftijd indienen worden geacht de  
    traagste te zijn en worden aan het einde van de lijst  geplaatst zonder tijd.  De rangorde van  
    zwemmers met dezelfde tijd of van meer dan één  zwemmer zonder tijd, gebeurt door  
    lottrekking.  De baanindeling gebeurt volgens de  procedure beschreven in SW 3.1.2. hieronder.  
    De zwemmers worden in de schiftingsreeksen geplaatst overeenkomstig hun inschrijftijden en  
    op de volgende wijze : 

 

 zwemfed  :  -  Foutieve/fictieve inschrijftijden kunnen door het wedstrijdcomité worden  
                         geweigerd OF zwemmer wordt ingeschreven zonder tijd  (‘NT’) 

                 -  In geval van officiële klacht tegen een foutieve/fictieve inschrijftijd vóór aanvang              
                         van de wedstrijd kan bij aanvaarding betrokkene ook 'NT’ worden toegevoegd      
                         aan de traagste reeks OF dient eventueel een extra reeks te worden toegevoegd. 

                -  De inschrijftijd van aflossingsploegen mag bepaald worden door samentellen van   
                                           de vier individuele besttijden. 
 

SW 3.1.1.1   Indien slechts één reeks zal deze als rechtstreekse finale gezwommen worden tijdens de 
     finalesessie. 

 
 

SW 3.1.1.2   Indien er twee reeksen zijn wordt de snelste zwemmer geplaatst in de tweede te zwemmen 

     reeks, de tweede snelste in de eerste reeks, de derde snelste, in de tweede reeks, de vierde 
     beste in de eerste reeks, enz. ... 
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SW 3.1.1.3   Indien er drie reeksen zijn, uitgezonderd 400m, 800m en 1500m wedstrijden,  wordt de 

       snelste zwemmer geplaatst in de derde reeks, de tweede snelste in de tweede reeks en de    
   derde snelste in de eerste reeks. De vierde snelste zwemmer weerom in de derde reeks, de  
   vijfde in de tweede reeks, de zesde in de eerste reeks, de zevende in de derde reeks, enz... 
 

SW 3.1.1.4   Indien er 4 of meerdere reeksen zijn, uitgezonderd 400m, 800m en 1500m wedstrijden,  
    worden de drie laatste reeksen ingedeeld volgens SW 3.1.1.3 hierboven. 
    De reeks die aan deze drie voorafgaat bevat de volgende snelste zwemmers; de reeks 
    daarvoor bevat, de volgende zwemmers, enz... De baanaanduiding gebeurt in dalende 
    volgorde van de ingeschreven tijden binnen elke reeks, in overeenkomst met het systeem als 
                      beschreven in SW 3.1.2 hieronder. 
 

SW 3.1.1.5   Voor 400m, 800m en 1500m wedstrijden zullen de twee laatste reeksen van de wedstrijd 
                      worden ingedeeld volgens SW 3.1.1.2 
 

SW 3.1.1.6   Uitzondering: indien er twee, of meerdere reeksen zijn in een wedstrijd, zal er steeds een 
    minimum van drie zwemmers geplaatst worden in elke reeks. Zouden er echter forfaits zijn 
    dan kunnen deze reeksen toch met minder dan drie gezwommen worden. 

 

SW 3.1.1.7   Wanneer gezwommen wordt in een 10-banen bad en er gelijke tijden werden gezwommen 
    voor de achtste plaats in reeksen van 800m en 1500 m vrije slag, dan zal baan 9 gebruikt    
    worden, waarbij met lottrekking beslist wordt over baan 8 en baan 9.   
    In geval er 3 gelijke tijden zijn voor de 8ste  plaats dan zullen baan 9 en baan 0 gebruikt worden 
    en beslist lottrekking over de banen 8, 9 en 0. 
 

SW 3.1.1.8   Waar geen 10-banen bad beschikbaar is wordt SW 3.2.3 toegepast. 
 

SW 3.1.2   Behalve voor 50 meter wedstrijden in 50 meter zwembaden zal de baannummering als volgt 
   gebeuren (baan 1 bevindt zich rechts van het zwembad (0 bij een 10-banen bad) kijkende naar 
   het bad van op de startzijde) : 
   De snelste zwemmer of ploeg in de binnenste baan als het bad een oneven aantal banen heeft, 
   in baan 3 indien het bad 6 banen heeft, en in baan 4 indien het bad 8 banen heeft. In baden 
   met 10 banen, de snelste zwemmer in baan 4. De zwemmer met de tweede beste tijd in die 
   reeks wordt links van hem geplaatst, dan afwisselend rechts en terug links in overeenstemming 
   met de ingeschreven tijden. Zwemmers met gelijke tijden zullen hun plaats toegewezen krijgen 
   bij middel van lottrekking zoals hierboven bepaald. 

 

SW 3.1.3    Bij 50 meter wedstrijden in 50 meter zwembaden  kan de wedstrijd gezwommen worden,  
   volgens de beslissing van de inrichters, hetzij van op de normale startplaats naar het keerpunt 
   toe, hetzij van de keerpuntzijde naar de startplaats toe, afhankelijk van factoren als daar zijn: 
   het aanwezig zijn van Automatische Elektronische installatie, starters positie of plaats van de     

  starters, enz.  
   De inrichters dienen de zwemmers hun beslissing mee te delen voor de start van de competitie. 
   Onafhankelijk van de startplaats en dus van de richting waarin gezwommen wordt, gebeurt de 
   baanindeling in dezelfde banen in dewelke zou gestart worden alsof zij zouden starten en 
   aankomen aan de startzijde. 

SW 3.2   HALVE  FINALES  EN  FINALES 

       GR 9.6.1.1  +  9.6.1.2  :  Reeksen en halve finales mogen gezwommen worden op 10 banen. 
              FINALES kunnen enkel gezwommen worden op 8 banen. 
 

SW 3.2.1   Voor de halve finales, zullen de reeksen op dezelfde wijze worden samengesteld zoals bepaald                  
     in SW 3.1.1.2. 
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SW 3.2.2   Wanneer er geen schiftingsreeksen nodig zijn, worden de banen toegewezen overeenkomstig 
     SW 3.1.2. hierboven. Wanneer er schiftingsreeksen of halve finales gezwommen werden zullen 
     de banen worden ingedeeld overeenkomstig SW 3.1.2 op basis van de in de schiftingsreeksen 
     gezwommen tijden. 

 

SW 3.2.3   In het geval dat zwemmers uit een zelfde of uit verschillende reeksen tot op 1/100 seconde 
     dezelfde tijd zwommen voor de 8°/10° of een 16°/20° plaats, afhankelijk van het gebruik van 8 
     of 10 banen, zal een testwedstrijd gezwommen worden om te bepalen welke zwemmer 
     toegelaten wordt tot de betreffende finale.  Deze testwedstrijd zal doorgaan nadat alle    

    betrokken zwemmers hun schiftingsreeks beëindigd hebben op een tijdstip afgesproken tussen  
    wedstrijdleiding en de betrokken partijen.   
    Een andere testwedstrijd zal plaats vinden wanneer de opnieuw opgenomen tijden dezelfde zijn. 

     Indien nodig zal een testwedstrijd gezwommen worden om de 1e en 2e reserve aan te duiden, 
     indien er gelijke tijden geregistreerd werden. 

 

SW 3.2.4   Wanneer één of meerdere zwemmers aan een finale of een halve finale forfait geven zullen de 
     reserves opgeroepen worden in de volgorde van hun resultaten in de schiftingsreeksen of halve      

    finales. De wedstrijd(en) dien(t)(en) dan heringedeeld te worden en supplementaire bladen met     
    vermelding van de aanpassingen of vervangingen dienen te worden verspreid zoals  
    voorgeschreven in SW 3.1.2. 

 

  zwemfed  :  Het aantal reservezwemmers wordt vooraf bepaald door het wedstrijdcomité. 
 

SW 3.2.5   Bij reeksen, halve finales en finales zullen de zwemmers zich in de eerste oproepkamer 
         melden op een moment bepaald door de wedstrijdorganisatie.  

Na inspectie gaan de zwemmers verder naar de laatste oproepkamer. 
 

 zwemfed  :  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 3.3    In andere wedstrijden kan lottrekking gebruikt worden om de banen toe te wijzen.  
 

 zwemfed  :  SAMENSTELLEN VAN REEKSEN ZONDER HALVE FINALES EN/OF FINALES 
                        -  Inschrijftijden  :  zie  SW 3.1.1 
                        -  Reeksindeling/baanindeling  :  volgens  SW 3.1.2 

                              -  In de traagste reeks dienen minstens 3 zwemmers te worden geplaatst in  
                                 overeenstemming met  SW 3.1.1.6   
                              -  ‘Forfait’ op de wedstrijd zelf kan/mag reden zijn dat minder dan 3 zwemmers   
                                 overblijven in de traagste reeks. Herindeling dient dan niet meer te gebeuren. 
                      -  Samenvoegen/herindelen van reeksen dient ten laatste op de juryvergadering te  
                         gebeuren op voorstel van kamprechter of jurysecretaris. 
                     Alle juryleden en betrokken afgevaardigden dienen hiervan tijdig  te worden ingelicht.
                     Alle aanpassingen dienen ook vooraf door de speaker te worden medegedeeld.     

SW 4   DE START 
 

 zwemfed  :  PROCEDURE OFFICIALS BIJ START bij ALLE stijlen 
                     -  Elke startprocedure wordt in alle stijlen voorafgegaan door enkele korte fluitsignalen    

                                     om de zwemmers en de officials er op te wijzen dat de startprocedure wordt ingezet.  
                                  -  Bij het lange fluitsignaal stappen de zwemmers onmiddellijk op hun startblok OF  
                                     gaan bij rugslag te water.  
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                   -  De officials gaan op dat moment ongeveer 1m achter de startblok staan, zonder   

                        enige controle van starthouding.  

                                  -  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. 
  
               zwemfed  :  De startprocedure begint bij het 1ste lange fluitsignaal van de kamprechter, vanaf  
                                     dan worden geen zwemmers meer toegelaten tot de start voor die wedstrijd, zelfs al   
                                     is men dus aanwezig. 
 

SW 4.1   De start in vrije slag, schoolslag, vlinderslag en individuele wisselslag gebeurt met een duiksprong. 
  Bij het lange fluitsignaal van de kamprechter (SW 2.1.5) nemen de zwemmers plaats op het 

 startblok en blijven daar. Op het bevel van de starter “Op uw plaatsen” nemen zij onmiddellijk 
 een starthouding aan met minstens één voet aan de voorzijde van het startblok.  De stand van de 
 handen is zonder belang. Wanneer alle zwemmers onbeweeglijk zijn, geeft de starter het 
 startsignaal.   
      
 zwemfed  :  -  Indien rugslag wordt gezwommen als vrije slag, dan dient de start te gebeuren met  
                          een duiksprong van het startblok. 
            -  De zwemmer mag ook onbeweeglijk rechtop blijven staan met minstens 1 voet                       
                          vooraan op het startblok. 

             -  Het is niet toegelaten naar de starter te kijken tussen het bevel 'Op uw plaatsen' en       
                                        het startsignaal. 

 
  SW 4.2    De start bij de rugslag en de wisselslag aflossing gebeurt met de zwemmers in het water. 
     Bij het lange fluitsignaal van de kamprechter (SW 2.1.5) gaan de zwemmers dadelijk te water. 
     Bij het tweede lange fluitsignaal van de kamprechter keren zij zonder onnodige vertraging naar 
     de startpositie (SW 6.1). Wanneer alle zwemmers de juiste starthouding hebben aangenomen, 
 geeft de starter het bevel "Op uw plaatsen".  Als alle zwemmers onbeweeglijk zijn, geeft de 

starter het startsignaal. 
 

SW 4.3   Tijdens Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen en ander FINA wedstrijden wordt het bevel 
"Take Your Marks" in de Engelse taal gegeven, en het signaal verwezenlijkt door middel van 
verschillende luidsprekers, één gemonteerd bij elk startblok.  
 

SW 4.4   Elke zwemmer die vertrekt vóór het startsignaal klinkt zal uitgesloten worden.  
  Wanneer het startsignaal klinkt alvorens de uitsluiting bekrachtigd wordt, gaat de wedstrijd verder 

 en de zwemmer of zwemmers worden uitgesloten wanneer de wedstrijd beëindigd is. Indien de 
 uitsluiting bekrachtigd wordt vóór het startsignaal zou klinken, dan wordt het signaal niet 
 gegeven. De overblijvende zwemmers worden teruggeroepen en ze starten opnieuw. 
 De kamprechter herbegint de startprocedure, beginnende met het lange fluitsignaal (het tweede 
 fluitsignaal bij rugslag), zoals beschreven in SW 2.1.5  

       Interpretatie FINA :  Nadat alle zwemmers stilstaan (SW 4.1) kan elke zwemmer die beweegt vóór  
               het startsignaal worden uitgesloten als die beweging is opgemerkt door zowel  
               starter als kamprechter samen. Als een video-timing systeem (FR. 4.7.3)   
               beschikbaar is mag dit worden gebruikt om de uitsluiting te controleren. 
 

  zwemfed  :  -  9-10 jarigen worden niet uitgesloten voor valse start, de startprocedure wordt  
                          herhaald. 

                    -  Zwemmers die BEWUST oorzaak zijn van het in het water springen/vallen van  
                       medezwemmers zonder zelf in het water te springen/vallen, zullen door de  
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                                         K worden uitgesloten voor onsportief gedrag = GEEN valse start. Alle medezwemmers        
                       mogen opnieuw starten. 
                   -  Valse starten die het gevolg zijn van een fout van de A.E.I. /starter worden als niet 
             bestaande beschouwd.                                                   

SW 5   VRIJE SLAG 

SW 5.1  In een als “Vrije Slag” aangekondigd nummer mag de zwemmer om het even welke stijl zwemmen. 
 In een wisselslag aflossing of bij de individuele wisselslag moet het vrije slag gedeelte 
 gezwommen worden in om het even welke stijl behalve de rugslag, schoolslag of vlinderslag 

 zwemfed  :  -  Men mag de zwemmer niet beoordelen op stijl, KP en A als de gezwommen stijl     
                          afwijkt van vrije slag. 

                       -  Afwisselen van stijl mag dus bij individuele vrije slag.   
 
SW 5.2   Bij het beëindigen van elke lengte en bij de aankomst, dient een lichaamsdeel van de zwemmer 
               de muur te raken. 
 

SW 5.3   Tijdens de ganse wedstrijd moet een deel van het lichaam van de zwemmer  het wateroppervlak 
 doorbreken, behalve dat tijdens een keerpunt  de zwemmer volledig onderwater mag zijn en dat 
 de zwemmer na start en elk keerpunt  maximaal 15 meter onder water mag blijven. Op dat punt 
 moet het hoofd de waterspiegel doorbroken hebben.  

  

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 moeten de tenen     
 van beide voeten 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. Het is de  
 zwemmer 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  
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 in zijn/haar eigen respectievelijke baan. Gedurende het keerpunt mogen de schouders over de  
 verticale as gedraaid worden naar de borst toe, waarna onmiddellijk een ononderbroken  
 armtrek beweging, 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. 

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. 

 
     zwemfed :  tweede beweging  =  2de armbeweging    

 
SW 7.2    Vanaf het begin van de eerste armbeweging na de start en na elk keerpunt, moet het lichaam op  

 borstzijde zijn.  Het is niet toegelaten zich op eender welk ogenblik 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.   
 Vanaf  de start en tijdens de wedstrijd is de bewegingscyclus een armbeweging gevolgd door een    
 beenbeweging, en in die volgorde. Elke beweging van de armen moet, tegelijkertijd uitgevoerd   
 worden in hetzelfde horizontale vlak en zonder afwisselende bewegingen. 
 Interpretatie FINA :  een pauze na het scheiden van de handen is geen inbreuk tegen de regels. 

 
     zwemfed  :  Borstligging = rollende L/R beweging van het lichaam tot 90° toegelaten. 

SW 7.3   Weggaande van de borst moeten de handen samen naar voor gebracht worden gelijk met, onder  
 of boven het wateroppervlak. De ellebogen moeten onder het wateroppervlak blijven, behalve bij  
 de laatste armbeweging vóór het keerpunt, gedurende het keerpunt en  bij de laatste   
 armbeweging bij de aankomst. De handen worden terug naar achter gebracht gelijk op of onder  
 het wateroppervlak. De handen mogen niet voorbij de heuplijn gebracht worden , behalve bij de  
 eerste slag na de start en de eerste slag na elk keerpunt.  

SW 7.4   Tijdens elke volledige cyclus moet een deel van het hoofd het wateroppervlak doorbreken.  
Alle beenbewegingen moeten gelijktijdig en in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd worden, 
zonder afwisselende bewegingen.  

 

SW 7.5   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  
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 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. 

 

 zwemfed  :  Opwaarts en neerwaarts uitglijden van de benen omwille van de armtrekbeweging      
                      wordt als normaal aanzien.   

 

SW 7.6   Bij ieder keerpunt en bij de aankomst moet het contact met de muur met beide handen  
 gescheiden en gelijktijdig gebeuren, hetzij gelijk met, hetzij boven, hetzij onder het  
 wateroppervlak. Bij de laatste beweging voor keerpunt en aankomst is een armbeweging, niet  
 gevolgd door een beenweging toegelaten. Het hoofd mag ondergedompeld blijven na de laatste  
 armtrek beweging voorafgaand aan het aantikken, op voorwaarde dat het de wateroppervlakte  
 doorbrak tijdens de laatste volledige of onvolledige schoolslagbeweging voor het aantikken. 

  Interpretatie FINA :  ‘Gescheiden’ betekent dat de handen niet op elkaar mogen gelegd worden. 
    Het is niet noodzakelijk om ‘ruimte’ tussen de handen te zien.  
    Incidenteel contact tussen de vingers is geen probleem. 

 

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. 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. 

 zwemfed  :  Borstligging = rollende L/R beweging van het lichaam tot 90° toegelaten. 

SW 8.2 Beide armen moeten gelijktijdig boven water naar voor gebracht worden en daarna gelijktijdig 
onder water naar achter gedurende de hele wedstrijd, ondergeschikt aan S.W. 8.5. 

 zwemfed  :  -  Boven water = geen contact met het water met boven- en onderarm, handen      
                         uitgezonderd. 

                   -  Schoolslag beweging armen onder water is dus niet toegelaten, ook niet bij     
                                         aankomst of keerpunt. 
                   -  Bij aankomst of keerpunt uitdrijven met onbeweeglijke gestrekte armen +                         

                        voetbewegingen is toegelaten.  
 

SW 8.3    Alle opwaartse en neerwaartse beenbewegingen moeten gelijktijdig gebeuren. De benen of 
voeten dienen niet noodzakelijk op dezelfde hoogte gehouden te worden, maar afwisselende 
bewegingen zijn niet toegelaten. Een schoolslag beenbeweging is niet toegelaten.  

SW 8.4   Bij ieder keerpunt en bij de aankomst van de wedstrijd moet het contact met de muur met beide 
handen gescheiden en gelijktijdig gebeuren, hetzij gelijk met, boven of onder het wateroppervlak.       
Interpretatie FINA : ‘Gescheiden’ = idem als bij SW 7.6 

SW 8.5    Na de start en na elk keerpunt is het de zwemmer toegelaten één of meer bewegingen met de 
voeten en één armtrek beweging onder water uit te voeren, om terug aan de wateroppervlakte te 
komen. Het is de zwemmer toegelaten maximaal 15 meter volledig onder water te blijven na start 
en keerpunt. Op dat punt moet het hoofd het wateroppervlak doorbroken hebben.  De zwemmer 
moet aan het wateroppervlak blijven tot het volgende keerpunt of aankomst.  

SW 9   WISSELSLAG 
 

SW 9.1    In de individuele wisselslag zwemt de zwemmer de vier te zwemmen slagen in deze volgorde : 
   vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag. Elk van de slagen moet ¼ van de afstand bedragen. 
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   zwemfed  :  Na het keerpunt van schoolslag naar vrije slag zijn vlinderslag beenbewegingen 
                  toegelaten maar deze mogen niet gevolgd worden door armbeweging(en) vlinderslag. 

 
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 9.3   In de wisselslag aflossing zwemmen de zwemmers de vier te zwemmen slagen in deze volgorde :    
   rugslag, schoolslag, vlinderslag en vrije slag. Elk van de slagen moet ¼ van de afstand bedragen. 
 

SW 9.4   Elk deel van de wisselslag dient beëindigd te worden in overeenkomst met de regels van de 
    betreffende slag. 

SW 10   DE ZWEMWEDSTRIJD 

 zwemfed  :  -  Geen enkele zwemmer mag starten indien hij niet van te voren reglementair      
                         werd ingeschreven.  
               -  Indien een zwemmer niet werd ingeschreven omwille van bewezen administratieve  
                         fouten  van de organiserende club, dan mag aan bewuste zwemmer geen     
                         startverbod worden opgelegd en moet in het uiterste geval een extra reeks worden     
                         toegevoegd. 
               -  Deelname 'buiten wedstrijd' is ten alle tijden verboden.   
               -  Geen enkele zwemmer mag in het programma worden bijgevoegd, noch door een 
                  andere worden vervangen, tenzij in aflossingswedstrijden.     
               -  De wedstrijd mag niet vroeger of later starten dan het aanvangsuur, vermeld op        
                         het voorprogramma, tenzij onvoorziene omstandigheden en mits toestemming van    
                         de kamprechter en/of ALLE afgevaardigden. 
 

SW 10.1    Alle individuele wedstrijden worden gezwommen als afzonderlijke wedstrijden voor dames en 
 heren 
  

 zwemfed  :  Behalve bij 9-10 jarigen en bij masters waar gemengd zwemmen is toegelaten. 
 

SW 10.2    Een zwemmer die alleen zwemt dient de volledige afstand af te leggen wil hij zich plaatsen. 
 

 zwemfed  :  Niet de volledige afstand zwemmen  =  uitgesloten, geen forfait. 
 

SW 10.3    Een zwemmer moet tijdens de wedstrijd in dezelfde baan blijven en eindigen als waarin hij  
gestart  is. 

 

SW 10.4    In alle wedstrijden dient een zwemmer bij het keerpunt een lichamelijk contact te hebben met     
het uiteinde van het zwembad of de baan. Het keerpunt moet vanaf de muur genomen worden     
en het is niet toegelaten zich af te duwen van of een stap te doen op de zwembadbodem. 
 

   zwemfed  :  De bovenrand van het zwembad of de bovenkant van de plaat in zwembaden waar 
     keerpuntplaten worden geïnstalleerd mag nooit gebruikt worden als hulpmiddel bij     
                     het keerpunt. Dit laatste geldt ook voor overloopgoten en zwemlijnen. 

SW 10.5    Een zwemmer wordt niet uitgesloten wanneer hij stilstaat op de bodem tijdens een vrije slag     
nummer of het vrije slag gedeelte van de wisselslag, maar hij mag niet wandelen/ stappen.  

SW 10.6    Het is niet toegelaten aan de zwemlijnen te trekken. 
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SW 10.7    Een andere zwemmer hinderen door over een baan heen te zwemmen of op een andere wijze, 
wordt bestraft met uitsluiting van de overtreder. Zou deze fout bewust gemaakt worden, dan zal 
de kamprechter dit feit rapporteren aan het organiserende wedstrijdcomité en aan de federatie 
waartoe de zwemmer behoort.  
 

zwemfed  :  Bewust hinderen van zwemmer of ploeg  =  wangedrag. 
 

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. 

 
  zwemfed  :  -  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 10.9    Iedere zwemmer die niet ingeschreven werd voor een reeks, en die in het water gaat wanneer 
een nummer plaatsheeft, alvorens alle zwemmers daaraan de wedstrijd beëindigd hebben, 
wordt uitgesloten voor de eerstvolgende reeks waarvoor hij werd ingeschreven in de 
betreffende meeting. 

 zwemfed  :  -  eerstvolgende reeks  =  eerstvolgende individuele reeks, wel toegelaten voor     
                         aflossing. 
               -  Starten in een vroegere reeks kan door de kamprechter worden toegestaan,   
                         starten in latere reeks  =  verboden, behalve voor de eventueel benadeelde  
                         zwemmer van de vroegere reeks. 

SW 10.10   Elke aflossingsploeg bestaat uit vier zwemmers. Gemengde aflossingen mogen gezwommen 
 worden. Gemengde aflossingen moeten bestaan uit 2 heren en 2 dames. Tussentijden kunnen  
 hier niet gebruikt worden voor records en/of inschrijftijden. 

 zwemfed  :  Gemengde aflossingsploegen moeten steeds uit een gelijk aantal heren/jongens en  
                      dames/meisjes bestaan.  
                     Ook bij 9-10 jarigen, waar gemengd zwemmen is toegelaten, dient een gemengde      
                     aflossingsploeg te bestaan uit eenzelfde aantal meisjes en jongens. 

SW 10.11   Bij aflossingswedstrijden wordt de ploeg uitgesloten waarbij de voeten van een zwemmer het 
startblok verlaten hadden alvorens de voorgaande zwemmer de muur aanraakte. 

SW 10.12   Bij een aflossingswedstrijd zal de ploeg uitgesloten worden waarvan een ploeglid, niet 
 aangeduid voor dat specifieke deel, in het water gaat tijdens de wedstrijd alvorens alle 
 zwemmers van alle ploegen de wedstrijd beëindigd hebben. 
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SW 10.13   De leden van een aflossingsploeg en hun volgorde van zwemmen moet aangeduid worden voor 
de wedstrijd. Elk lid mag in deze wedstrijd slechts één maal zwemmen. De samenstelling van 
een aflossingsploeg mag gewijzigd worden tussen de reeksen en de finale van de betreffende 
wedstrijd, op voorwaarde dat de samenstelling gebeurt op basis van de inschrijflijst die 
ingediend werd voor die wedstrijd.  Het feit van niet te zwemmen volgens de ingediende 
volgorde, heeft de uitsluiting tot gevolg.  
Vervangingen mogen enkel in het geval van een gedocumenteerde medische noodsituatie.  

 
        zwemfed  :  AFLOSSINGSPLOEGEN 
                                          -  De namen van de zwemmers van aflossingsploegen moeten op verzoek van de  
                                             voorzitter of kamprechter op de dag van de wedstrijd worden bekendgemaakt.  
                                             De samenstelling en/of volgorde mag nog worden gewijzigd, ook tussen reeksen  
                                             en finales, tot aanvang van betreffende reeks of finale, door al dan niet reeds   
                                             individueel ingeschreven officiële vergunninghouders bij de betreffende club. 
 

                                         -  Een zwemmer mag slechts deelnemen in 1 aflossingsploeg tijdens de reeksen van  
                                            eenzelfde wedstrijd/programmanummer. 
 

                                                            -   Bij uitsluiting of FF van een ploeg mogen de eerder nominatief opgegeven zwemmers  
                                            van bewuste ploeg niet meer worden gebruikt als vervanger(s) van een andere  
                                            clubploeg in een andere reeks binnen dezelfde wedstrijd/programmanummer. 

                                            Vervangingen voor de finale mogen echter wel gebeuren met zwemmers waarvan  
                                            de aflossingsploeg eerder in de reeksen werd uitgesloten. 
                     
SW 10.14   Elke zwemmer die zijn wedstrijd beëindigde of zijn deel van een aflossingswedstrijd, dient zo 

snel mogelijk het water te verlaten zonder evenwel om het even welke andere zwemmer te 
hinderen die zijn wedstrijd nog niet beëindigde. Zou dit toch gebeuren dan wordt de 
betreffende zwemmer of de betreffende aflossingsploeg uitgesloten.   

 

SW 10.15   Wanneer een overtreding de gunstige uitslag van een zwemmer in gevaar brengt dan kan de 
kamprechter beslissen hem toe te laten tot een volgende reeks of, indien de overtreding in een 
finale gebeurt of in de laatste reeks kan hij deze laten herzwemmen. 

 
  zwemfed  :  Indien de benadeelde zwemmer/ploeg niet meer in een andere reeks kan inge-     

                      schakeld worden dient de kamprechter eventueel een extra reeks toe te voegen.  
 

SW 10.16   Geen gangmaking is toegelaten noch mag enig hulpmiddel gebruikt worden of een plan 
aangenomen dat dit effect zou hebben. 

 

 zwemfed  :  Tijdens het zwemmen is het tonen van persoonlijke tijdsaanduidingen VERBODEN    
                      en zal leiden tot uitsluiting wegens coaching.  
                      ENKEL de officiële display bij elektronische tijdopname is toegelaten. 

 zwemfed  :  UITSLUITINGEN    
 

    -  Uitsluitingen zijn maatregelen genomen wegens het niet naleven van een reglement.  
       Zij hebben als sanctie enkel de uitsluiting van de betreffende wedstrijden tot gevolg en 
       hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geen verder gevolg voor verdere  
       deelname binnen dezelfde wedstrijd. 
    -  Enkel de 1ste uitsluiting per wedstrijdnummer dient op de uitslag te worden vermeld. 
 

    1.  Uitsluitingen voor overtredingen van een zwemreglement betreffende een stijl/start : 
    -  Schriftelijk te melden aan de kamprechter volgens  :  
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                                                    'FINA Swimming Rules Quick Reference Infraction Card'                             
                                                               https://www.belswim.be/nl/over    
                                                                                               -->  ‘Documenten en Links’ 

 
       -  Gebeurt door de bevoegde official, via zijn chief of rechtstreeks aan de   
       kamprechter, die de uitsluiting aanvaardt of verwerpt. 
         -  De uitgesloten zwemmer is toegelaten tot alle volgende wedstrijden  
      waarvoor hij ingeschreven is.  
      

  2.  Onsportief gedrag  : 
              -  Niet handelen in de geest van de sport, zich onsportief gedragen, geen  
      sportieve middelen gebruiken.  Onsportief gedrag kan dus ENKEL worden 
      uitgesproken bij start of tijdens het zwemmen van een wedstrijdnummer.  
      Sanctie :  uitsluiting voor het wedstrijdnummer.     
 

 3.  Wangedrag  : 
       -  Hieronder wordt verstaan elke houding van een deelnemer, van in de   

       onmiddellijke omgeving van het zwembad vóór de aanvang van de wedstrijd  
       tot het verlaten ervan na de wedstrijd, die het respect voor of het erkennen  
       van het gezag van om het even welke official, deelnemer, clubafgevaardigde  
       en zelfs toeschouwers aantast of negeert. 

        -  Elke handeling die indruist tegen de regels van de welvoeglijkheid. 
       Sanctie  :  Diskwalificatie voor de duur van de volledige één- of meerdaagse      
                        wedstrijd, aflossingen inbegrepen.  
     

      -  De uitslag vermeldt voor alle nog te zwemmen reeksen waarvoor de   
         zwemmer ingeschreven is : SW 2.1.7. (uitgesloten wangedrag = geen forfait)  
 

       -  Enkel de kamprechter mag de sanctie uitspreken. Hij kan evenwel om het  
     even welk advies of getuigenis inwinnen, zonder evenwel een juryvergadering  
     te moeten beleggen. 
  

   -  Elke uitsluiting wegens wangedrag dient door de kamprechter gerapporteerd  
     te worden aan het VSW.  
     Alleen het VSW kan extra straffen of boetes hiervoor voorstellen aan het      
                                      Bestuursorgaan. 

SW 11   TIJDMETING 
 

SW 11.1 De automatische elektronische tijdmeting apparatuur zal onder toezicht staan van aangeduide 
officials. De tijden genoteerd door de automatische elektronische apparatuur worden gebruikt 
om de winnaar aan te duiden, de behaalde plaats en de tijden gezwommen in elke baan. De 
plaatsen en de tijden die zo bepaald worden hebben voorrang op de beslissingen van de 
tijdopnemers. Zou de automatische elektronische apparatuur uitvallen, of zou het duidelijk zijn 
dat zij foutief functioneerde, of zou een zwemmer de installatie niet geactiveerd hebben dan 
worden de opnamen van de tijdopnemers de officiële. (SW 13.3) 

 

SW 11.2  Indien automatische elektronische apparatuur gebruikt wordt, dan mogen de resultaten enkel 
genotuleerd worden tot op 1/100° van een seconde. 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 tijden tot op 1/100° van een seconde tonen. 

 

SW 11.3 Elk tijdopname-instrument dat door een official bediend wordt, dient beschouwd als een chrono. 
Deze handgestopte tijden dienen steeds opgenomen door drie tijdopnemers die benoemd of 

https://www.belswim.be/nl/over
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bekrachtigd werden door het FINA lid van het betreffende land. Alle chrono’s dienen 
goedgekeurd volgens de voorschriften van het betreffende bestuur. Handgestopte tijden zullen 
genotuleerd worden tot op 1/100° van een seconde. Indien geen automatische apparatuur 
gebruikt wordt, zal de officiële handgestopte tijd als volgt bepaald worden : 

SW 11.3.1   Indien twee van de drie chrono’s dezelfde tijd aangeven, terwijl de derde verschilt, dan is de 
                     officiële tijd deze van de twee gelijke tijden. 
 

SW 11.3.2   Indien de drie chrono’s verschillen, dan is de officiële tijd deze van de chrono die 
  de middelste tijd aangeeft. 

 

SW 11.3.3   Wanneer er enkel twee in plaats van drie, chrono's werken dan zal de gemiddelde tijd de 
officiële zijn. 

 

SW 11.4   Zou een zwemmer uitgesloten zijn tijdens of na een nummer, dan dient deze uitsluiting 
genotuleerd te worden in de officiële uitslag maar geen tijd of plaats zal genotuleerd of 
omgeroepen worden. 

 

SW 11.5   Zou een uitsluiting gebeuren tijdens een aflossingswedstrijd dan dienen de officiële tijden van de  
 gedeeltes vóór uitsluiting in de officiële uitslag vermeld te worden. 

 

SW 11.6   Alle 50 en 100 meter tussentijden van de eerste zwemmer van een aflossing dienen opgenomen 
te worden en in de uitslag vermeld te worden. 

 

      zwemfed  :   zie ook schema bij :  SW 2.9.2 -  gemengde aflossingen  

              MANUELE TIJDOPNAME 

                 -  Manuele tijdopname gebeurt steeds met 1 of 3 chrono's. ENKEL werken met S.A.E.I. 
        (peren) zonder volledige A.E.I. tijdopname wordt aanzien als manuele tijdopname. 
 

                 -  WERKWIJZE  :  -  De volgorde van tijden wordt vergeleken* met de officieel vastgestelde 
               aankomstvolgorde. Deze aankomstvolgorde mag omwille van                
                                                               tegenstrijdige tijden NOOIT worden aangepast. 
 
                    * Indien op ALLE banen 3 chrono's actief en hun tijden beschikbaar zijn dan  
                          mag de aankomstvolgorde enkel gebruikt worden als BACKUP bij eventuele 
           problemen**  
 

  **  Indien 3 chrono’s actief zijn op elke baan maar uitzonderlijk zijn op een baan  
   slechts 2 chrono’s beschikbaar dan moet, bij functioneren van aankomstrechters 
   als backup, de gemiddelde tijd van de baan met slechts 2 chrono’s worden  
   vergeleken met de officiële aankomstvolgorde en eventueel worden gelijk  
   getrokken met de tijd van de in tegenspraak zijnde zwemmer/baan.  
         De tijden en plaatsen van de banen met 3 chrono’s mogen nooit worden aangepast, 
   ENKEL gelijktrekken van tijden is dus mogelijk. De eventueel gelijk getrokken tijd  
        van de baan met 2 chrono’s staat qua plaats op gelijke hoogte met de in  
                                                                                           tegenspraak zijnde zwemmer. 
 

      
 Voorbeeld : 
 -  officiële aankomstvolgorde  banen   3 - 4 - 1 - 6 - 2 
     -  middelste van 3 tijden :  baan 3  :  1.10.14 
                   baan 4  :  1.10.16 
                     baan 1  :  1.10.20 
                     baan 6  :  1.10.18  +  1.10.19  (slechts 2 tijden beschikbaar) 

                     baan 2  :  1.10.24 
     -  uitslag  :  1.  baan 3  :  1.10.14      
     2.  baan 4  :  1.10.16  
     3.  baan 1  :  1.10.20  
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                    baan 6  :  1.10.20        (gemiddelde van 1.10.18 + 1.10.19 = 1.10.18  
          - zou vóór baan 1 komen - A-volgorde als BU  
            zegt anders voor baan 6 - baan 6 wordt gelijk  
            getrokken met baan 1 EN op dezelfde plaats  
            vermits baan 1 (3 chrono’s) niet mag worden  
            aangepast) 

         5.  baan 2  :  1.10.24  

             -  Indien de tijden en aankomstvolgorde binnen een reeks NIET   
                                                              overeenkomen dan MOET aan de eerste 2 in tegenspraak zijnde  
                                                              zwemmers de GEMIDDELDE tijd van beiden worden toegekend.               
                                                              Hetzelfde principe geldt voor alle volgende tegenstrijdige tijden die  
                                                              telkens PER 2 MOETEN worden gelijk getrokken.  
                                                              Bij meer dan 2 tegenstrijdige tijden en aankomsten  mag NOOIT  
                                                              meteen de gemiddelde tijd worden toegekend tussen de snelste en de  
                                                              traagste maar dus ALTIJD de tijden aanpassen per 2. De gemiddelde  
                                                              gelijke tijd wordt dus  weer vergeleken met de 3de eventueel aan te 
                                                              passen tijd en ALLEN krijgen dan dezelfde gelijke tijd en plaats.  
  

LET WEL  :  ALLE officieel toegekende manuele gelijke tijden, al dan niet aangepast of  
                    gelijk getrokken, worden verder voor ALLES  
                    (medaille/finale plaats/Swim-off …) als gelijke tijden en plaatsen beschouwd. 
 

                 -  VOORBEELDEN  :   A.  telkens per 2 gelijk te trekken tegenstrijdige tijden in een reeks 
 

                       -  officiële aankomstvolgorde  banen  1 - 2 - 3 - 4 – 5 
                       -  opgenomen tijden resp.  1.10.26 – 1.10.08 – 1.10.41 – 1.10.36 –        
                                                                                                                                                                                   1.12.01 
                       -  werkwijze  :   1.10.26 – 1.10.08 – 1.10.41 – 1.10.36 – 1.12.01 
                                   ( 1.10.17 )                       ( 1.10.38 ) 
                       -  uitslag  :  1. baan 1  :  1.10.17          (gelijke plaats met baan 2) 
                                 baan 2  :  1.10.17          (gelijke plaats met baan 1) 
                    3. baan 3  :  1.10.38          (gelijke plaats met baan 4) 

             baan 4  :  1.10.38          (gelijke plaats met baan 3) 

        5. baan 5  :  1.12.01  
 

            B.  3 gelijk te trekken tegenstrijdige tijden in een reeks 
 

                       -  officiële aankomstvolgorde banen  3 - 4 - 5  
             -  opgenomen tijden resp.  1.02.72 – 1.02.64 – 1.02.62 
             -  werkwijze  :  1.02.72 – 1.02.64   
                                 ( 1.02.68 )   
                              1.02.68 – 1.02.62 
                                       (1.02.65) 

             -  uitslag  :   1. baan 3  :  1.02.65          
                                        baan 4  :  1.02.65           alle banen komen op dezelfde plaats   
                                                                                                 baan 5  :  1.02.65 
 
                                                                 C.  geen enkele overeenkomst in de aankomstvolgordes             
                                                                       -  gezwommen tijden bepalen de volgorde            

          ELEKTRONISCHE TIJDOPNAME  

     -  Officieel geregistreerde A.E.I. of S.A.E.I. tijden en aankomsten zonder afwijkingen  
                                 mogen NOOIT  worden aangepast omwille van niet gelijklopende manueel opgenomen                             
                                 handtijden of aankomsten.  
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     -  Volgorde van belangrijkheid  :  A.E.I.  -  S.A.E.I. - manuele tijd  (1 of 3 chrono's) 
     -  S.A.E.I.   is starten door middel van een elektronische impuls en de wedstrijd beëindigen  
                                door het indrukken van de peer. 
     -  Wedstrijden met  ENKEL  S.A.E.I. tijdopname worden aanzien als wedstrijden met manuele  
                                tijdopname, werken met 2 peren/baan gelijktijdig is daarbij dus zoals bij manuele  
                                tijdopname NIET TOEGELATEN.       
    -  Tijdenproblematiek bij rugslag  :  onvoldoende raken van de aantikpanelen zodat noch  
                                A.E.I .tijd, noch A.E.I. plaats geregistreerd  OF  duidelijk een latere aantiktijd tonen  
                                (2de tik) dan de peer- of handtijd. 

    -  Alle ingevoegde/toegekende officiële manuele tijden dienen op de uitslag te worden  
                                gevolgd door ‘HT’ (handtijd). 
               -  Indien in 1 of meerdere reeksen van dezelfde wedstrijd de elektronische tijdopname    
                                uitvalt dan telt  voor deze reeksen de manuele tijdopname. De andere reeksen      
                                behouden de A.E.I./S.A.E.I. tijden en de  manuele tijden worden er tussenin gerangschikt  
                                met vermelding ‘HT’.  
                    Bij gelijke tijden tussen A.E.I/S.A.E.I. en de manuele tijden in verschillende reeksen  
                                worden dezelfde plaatsen toegekend. Zouden deze beide tijden een record zijn, dan  
                                wordt de manuele tijd niet als record aanvaard. 
                -  Tijden die op het scorebord/display verschijnen zijn OFFICIEUZE tijden. (draft) 
  
    -   WERKWIJZE  : 
 

   1.  Het verschil tussen A.E.I.  en S.A.E.I. tijd is MINDER of gelijk aan 30/100sten : 
    -  OFFICIELE tijd is de A.E.I. tijd 
   2.  Het verschil tussen A.E.I.  en S.A.E.I. tijd is MEER dan 30/100sten  
       OF 
              indien geen vergelijk mogelijk is wegens ontbreken van 1 van beide, dan zijn    
                                            volgende mogelijkheden, te volgen in die volgorde  : 
 
         A.  Het verschil tussen A.E.I.  en de manuele  tijd is MINDER of gelijk   
                                                          aan 30/100sten : 
      -  OFFICIELE tijd is de A.E.I. tijd 
         B.  Het verschil tussen S.A.E.I.  en de manuele  tijd is MINDER of gelijk  
                                                         aan 30/100sten : 
      -  OFFICIELE tijd is de S.A.E.I. tijd 
         C.  Het verschil tussen A.E.I., S.A.E.I.  en manuele  tijd voldoet NIET aan  
                                                         bovenstaande normen, dan beslist de voorzitter/kamprechter over de  
                                                         officiële tijd mits gebruik te maken van ALLE reglementaire middelen. 
 
 zwemfed  :  SWIM-OFF  (SO) 
          -  een testwedstrijd/Swim-off/barrage kan noodzakelijk zijn voor het bepalen van       
                                           een plaats in de finale, halve finale of A/B finale : 
    -  de SO telt enkel voor de plaatsbepaling, de eerder gezwommen tijd in de    
                                                       reeksen blijft behouden in de uitslag 
    -  een record/prestatie gezwommen in een SO kan gehomologeerd worden 
       als voldaan is aan de daarvoor gestelde voorwaarden 
    -  de resultaten van een SO dienen in de uitslag en dus ook in de Lenex- 
                   uitslagfile te worden opgenomen als extra wedstrijd.   
   

    ZWEMFED  :  Voor ALLE problemen of twijfels betreffende tijden/plaatsen/aanpassingen/uitslag,              
          zowel bij manuele als elektronische tijdopname, dient de jurysecretaris STEEDS de  
           voorzitter van de jury of bij ontstentenis de kamprechter te raadplegen. 
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SW 12   WERELDRECORDS        (zwemfed/KBZB  =   Belgische en Vlaamse records) 
 

SW 12.1 Als wereldrecords en junior wereldrecords in 50m baden worden volgende zwemstijlen in 
volgende afstanden, en dit voor beide seksen erkend : 

  

 Vrije slag:  50, 100, 200, 400, 800 en 1500 meter 
 Rugslag:   50, 100 en 200 meter 
 Schoolslag: 50, 100 en 200 meter 
 Vlinderslag:  50, 100 en 200 meter 
 Individuele wisselslag: 200 en 400 meter 
 Vrije slag aflossingen:  4x100 en 4x200 meter 
 Wisselslag aflossingen: 4x100 meter 

Gemengde aflossingen :  4x100 meter vrije slag  en  4x100 meter wisselslag 
 

SW 12.2 Als wereldrecords en junior wereldrecords in 25m baden worden volgende zwemstijlen in 
volgende afstanden, en dit,  voor beide seksen erkend : 
 

 Vrije slag:  50, 100, 200, 400, 800 en 1500 meter 
 Rugslag:   50, 100 en 200 meter 
 Schoolslag: 50, 100 en 200 meter 
 Vlinderslag:  50, 100 en 200 meter 
 Individuele wisselslag: 100, 200 en 400 meter 
 Vrije slag aflossingen:  4x50, 4x100 en 4x200 meter 
 Wisselslag aflossingen: 4x50 en 4x100 meter 

Gemengde aflossingen :  4x50 meter vrije slag  en  4x50 meter wisselslag 
 
 zwemfed  :  -  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 zwemfed      
                         gezwommen worden. 

 

SW 12.3   De leeftijdsgroepen voor junior wereldrecords zijn dezelfde als voor de FINA junior    
 wereldkampioenschappen. 

 

SW 12.4   Leden van een aflossingsploeg dienen dezelfde nationaliteit te hebben. 
 

   zwemfed  :  -  Leden van een aflossingsploeg dienen tot dezelfde club te behoren, tenzij bij 
                           buitenlandse wedstrijd waar een samengestelde aflossingsploeg van diverse    
                           clubs mits bepaalde voorwaarden mogelijk is.  
                       -  Aflossingsrecord door clubploeg  =  Vlaams record 

 

SW 12.5  Ieder record dient gezwommen te worden in een officiële wedstrijd, of tijdens een individuele   
 recordpoging publiek gehouden, en openbaar kenbaar gemaakt minstens drie dagen voor de  
 recordpoging gehouden wordt.  Indien op betreffende wedstrijd een “FINA lid” aanwezig is  
 vervalt deze verplichting.  

 

 zwemfed :  -  Recordpogingen voor nummers die niet op het programma staan zijn niet toegelaten. 
                     -  Bij falen in een recordpoging is het niet toegelaten een extra recordpoging in te            

                                         leggen voor dezelfde afstand en stijl in om het even welke wedstrijd of afstand,  
                        dus ook niet als tussentijd. 
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                      -  Recordpogingen in het openbaar dienen 8 dagen vooraf te worden aangevraagd bij  
                        de secretaris van de Nationale Sportcommissie en/of Vlaams Sportcomité      
                        Wedstrijdzwemmen.  
                        Alle onkosten zijn ten laste van de aanvragende club. 
                        Indien meerdere zwemmers dezelfde recordpogingen aanvragen dan dienen alle  
                        zwemmers toch individueel te zwemmen. 

 

SW 12.6   De lengte van elke wedstrijdbaan moet worden gecertificeerd door een landmeter of andere 
bevoegde persoon, aangeduid of aangesteld door het FINA lid van het betreffende land. 

 

SW 12.7   Waar een beweegbare schot wordt gebruikt moet de meting van elke baan bevestigd worden op  
het einde van de wedstrijd waarin de tijd werd gerealiseerd. 
 

zwemfed  :  Bij SW 12.5 + SW 12.6  :  records worden enkel erkend in door het VSW gehomolo-    
                                                                   geerde zwembaden. 

SW 12.8   Wereldrecords en junior wereldrecords worden enkel aanvaard, wanneer de tijden opgenomen 
zijn door een A.E.I. of wanneer deze uitvalt door een S.A.E.I.  

 

  zwemfed  :  -  Belgische records seniors  en  Vlaamse records  :  zie SW 12.8 
                     -  Jeugdrecords  :  zie  SW 12.8  OF  3 tijdopnemers van verschillende clubs.  

                       -  Records op eindtijden kunnen nog na de wedstrijd worden aangevraagd als aan     
                        alle voorwaarden voor dat record werd voldaan.  

 

SW 12.9    Wereldrecords en junior wereldrecords kunnen enkel gevestigd worden door zwemmers die een 
door FINA goedgekeurd badpak dragen. 

 

SW 12.10   Tijden gelijk tot op 1/100° seconde worden erkend als gelijke tijd en de zwemmers die deze  
    tijd zwemmen worden “gezamenlijke recordhouders" genoemd. Enkel de tijd van de winnaar van 
    een wedstrijd mag voor een wereldrecord voorgesteld worden – uitgezonderd voor junior    
    wereldrecords. In het geval van een gelijke tijd bij een recordpoging dient elke zwemmer die deze  
    tijd behaalde beschouwd te worden als winnaar.  
 

SW 12.11   Wereldrecords en junior wereldrecords kunnen enkel gevestigd worden in water met minder    
  dan 3 gr/liter zout. Wereldrecords gezwommen in zee- of oceaanwater zullen niet erkend worden. 

SW 12.12   De eerste zwemmer van een aflossing, behalve in gemengde aflossingen, mag een wereldrecord  
  of een junior wereldrecord aanvragen. Indien de eerste zwemmer van een aflossing zijn afstand  
  in een recordtijd aflegt, steeds overeenkomstig de voorschriften van de stijl, dan kan deze      
  recordtijd niet geweerd worden door de uitsluiting van de ploeg als gevolg van de fout(en) begaan    
  nadat hij zijn afstand gezwommen had. 

SW 12.13    Een zwemmer kan een wereldrecord of een junior wereldrecord aanvragen voor een   
 tussenafstand, bij een individuele wedstrijd. Hij/zij of zijn/haar trainer of manager dient dit    
 evenwel uitdrukkelijk te vragen aan de kamprechter, zodat deze tussentijd speciaal genomen   
 wordt, of genoteerd wordt via de automatische elektronische apparatuur. De zwemmer dient   
 evenwel de volledige afstand uit te zwemmen wil hij het tussenrecord erkend zien. 

 

  zwemfed  :  -  Enkel de afgevaardigde mag/moet VOORAF een record  aanvragen voor een                  
                          tussenafstand.  Niet vooraf aangevraagde (onverwachte) records op een     
                          tussenafstand worden na de wedstrijd  niet meer aanvaard/erkend.    

                        -  Voor een tussenrecord bij rugslag dient de zwemmer de tussenafstand te    
                          beëindigen in rugligging. 
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SW 12.14  tot SW 12.21 :  ‘Application Form’ en procedure voor ‘World Records’ en ‘World Records Junior 
                       zie de officiële  'FINA Zwemreglementen  2017 – 2021 
                https://resources.fina.org/fina/document/2021/01/12/6516981d-317b-479a-b3a9-        
                                            ace419cc785a/2017_2021_swimming_wr_form_final08092017.pdf 

                     zwemfed/KBZB  :  -  Voor elk record, regionaal, Vlaams en/of Belgisch, dient aan                                       
                                     het/de bevoegde comité/commissie, op de door hen gestelde werkwijze   
                                     en binnen de gestelde termijn een volledig ingevuld en ondertekend         
                                     homologatieformulier te worden voorgelegd, tenzij anders beslist door          
                                     dat/die bevoegde comité/commissie.*  
    *  -  regionaal comité voor regionale records 

         -  Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen voor Vlaamse records       
                                                          -  Nationale Sportcommissie Zwemmen voor Belgische records  

                    -  Voor wedstrijden met geofficialiseerde A.E.I opname volstaat een officiële 
                    uitslag bevestigend dat de A.E.I. gebruikt werd, en de handtekening van  
                                    de voorzitter van het wedstrijdcomité of van de kamprechter. 
                                 -  Homologatie van een record  :  zie bij SR - deel 2 - ‘Administratieve handleiding’ 

              REGIONALE RECORDS  

               -  Tijdens een officiële wedstrijd voor een nummer dat op het programma voorkomt.  
                                   -  Elk regionaal comité bepaalt zelf de voorwaarden en formaliteiten waaraan moet            
                                      voldaan worden om een regionaal record te erkennen.  
 

                                 PRESTATIETIJDEN 

 

              -  Reglement + overzicht 'A-limieten' (zwemfed)  EN  'Haaien' (KBZB) :        
                                                              https://www.zwemfed.be/prestatietijden 

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. 
 

 zwemfed  :  - Aflossing starten van 2de, 3de en 4de zwemmer mogen in min niet meer zijn dan  
                        0,03 seconde  = uitgesloten. 

                -  ALLE aflossingen met A.E.I. tijdopname zullen ook visueel worden gecontroleerd  
                         door kamprechter en starter. Elke negatieve visuele vaststelling wordt  
                         vergeleken met de door het A.E.I.- systeem geregistreerde reactietijd : 

             -  bij kleine/aanvaardbare negatieve A.E.I. vaststellingen wordt voorrang  
                                  gegeven aan de door het A.E.I. systeem geregistreerde reactietijd 

             -  bij abnormale, niet visueel vastgestelde negatieve reactietijden wordt   
                                  voordeel gegeven aan de zwemmers 
 

SW 13.2 Indien de officiële A.E.I. de plaats en/of de tijd van één of meerdere zwemmers in een bepaalde 
reeks niet weergeeft : 

SW 13.2.1   Elektronische opname van alle beschikbare tijden en plaatsen. 

SW 13.2.2   Manuele opname van alle tijden en plaatsen. 
 

SW 13.2.3   De officiële plaats wordt als volgt bepaald : 
 

https://resources.fina.org/fina/document/2021/01/12/6516981d-317b-479a-b3a9-%20%20%20%20%20%20%20%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ace419cc785a/2017_2021_swimming_wr_form_final08092017.pdf
https://resources.fina.org/fina/document/2021/01/12/6516981d-317b-479a-b3a9-%20%20%20%20%20%20%20%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ace419cc785a/2017_2021_swimming_wr_form_final08092017.pdf
https://www.zwemfed.be/prestatietijden
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SW 13.2.3.1   Een zwemmer met een A.E.I. tijd en plaats behoudt zijn rangorde in vergelijking met de 
  andere zwemmers welke ook A.E.I. tijd en plaats hebben in dezelfde reeks. 

SW 13.2.3.2   Een zwemmer met een A.E.I. tijd maar geen A.E.I. plaats: zijn rangorde zal bepaald worden 
 door vergelijking van zijn elektronische tijd met de elektronische tijden van andere zwemmers. 
 

SW 13.2.3.3   Een zwemmer met noch een A.E.I. tijd noch een A.E.I. plaats: zijn rangorde wordt bepaald door   
 de Semi automatische tijdopname of van 3 digitale chrono’s. (zwemfed :  3 of 1 digitale chrono's) 

 

SW 13.3   De officiële tijd wordt dan als volgt bepaald : 

SW 13.3.1   De officiële tijd van alle zwemmers die een A.E.I. tijd hebben blijft deze tijd. 
 

SW 13.3.2   De officiële tijd van alle zwemmers die geen A.E.I. tijd hebben is de handgestopte tijd van  
 3 digitale chrono’s  (zwemfed :  3 of 1 digitale chrono's)  of de Semi Automatische tijd. 

 

      zwemfed  :  INVOEGEN TIJDEN  : 
   
                   -  A.  Invoegen S.A.E.I. tijd  : 

              -  A.E.I. tijden :  3  (1.08.76) -  4  (1.09.12)  -  2  (1.09.78)  -  1  (1.10.68) 
     -  S.A.E.I. tijd van baan 5  :  3 peren  :  1.10.08  -  1.10.28  -  1.10.12   
                                                                                             OF   1 peer  1.10.12 
     -  OFFICIELE UITSLAG  :    
                 3  (1.08.76)  -  4  (1.09.12)  -  2  (1.09.78)  -  5  (1.10.12)  -  1  (1.10.68) 
 

                     -  B.  Invoegen manuele tijd  (3 chrono's/elke baan) : 
      -  A.E.I. tijden :  4  (1.16.18)  -  3  (1.16.98)  -  5  (1.17.13)  -  2  (1.18.36) 
      -  Manuele tijd van baan 6  :  3 handtijden  :  1.17.08  -  1.17.08  -  1.17.29 
      -  De eventueel als BU opgenomen aankomstvolgorde telt NIET   
               -  OFFICIELE UITSLAG  : 

                   4  (1.16.18)  -  3  (1.16.98)  -  6  (1.17.08) HT -  5  (1.17.13)  -  2  (1.18.36) 
          (In de uitslag achter de tijd van zwemmer baan 6 ‘HT’ vermelden) 
 

                     -  C.  Invoegen manuele tijd  (1 chrono/ baan) : 
      -  A.E.I. tijden :  4  (1.16.18)  -  3  (1.16.98)  -  5  (1.17.13)  -  2  (1.18.36) 
      -  Manuele tijd van baan 6  :  1 handtijd  :  1.17.08      

     -  De eventueel als BU opgenomen aankomstvolgorde zegt  :  4 - 6 - 3 - 5 - 2 
     -  Banen 3  en 6  zijn in tegenspraak, A.E.I. van baan 3 mag niet worden   
        aangepast, dus krijgt baan 6 dezelfde tijd en plaats als baan 3. 

               -  OFFICIELE UITSLAG  :  
             4  (1.16.18)  -  6  (1.16.98) HT  -  3  (1.16.98)  -  5  (1.17.13)  -  2  (1.18.36) 

                        (In de uitslag achter de tijd van zwemmer baan 6  ‘HT’ vermelden)  
 

SW 13.4   Om de definitieve plaats te bepalen bij verschillende reeksen van een wedstrijdnummer wordt 
als volgt te werk gegaan : 

SW 13.4.1   De rangorde van alle zwemmers wordt opgemaakt door hun officiële tijden te vergelijken. 

SW 13.4.2   Indien een zwemmer een tijd heeft die gelijk is aan de officiële tijd(en) van één of meer         
   andere zwemmers, dan krijgen alle zwemmers die dezelfde tijd hebben dezelfde plaats.  

 

LEEFTIJDSCATEGORIEËN IN ZWEMMEN 

SWAG 1    Het is elke federatie toegelaten zijn eigen reglement betreffende leeftijdscategorieën aan te 
  nemen, waarbij de FINA technische reglementen gebruikt worden. 
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                   zwemfed  :  Zwemmers worden ingedeeld per leeftijdsjaar  : 
       -   9 jarige :  zwemmer wordt in dat kalenderjaar 9 jaar - vergunning per 1/1 van dat jaar 

      -  10 jarige :  zwemmer wordt in dat kalenderjaar 10 jaar - vergunning per 1/1 van dat jaar 
      -  11, 12, 13  ……….. 

       -  19 jarige en ouder  :  geen onderscheid meer in leeftijd  
       -  Categorie-/leeftijdsverhoging is NIET toegelaten. 
 

     Wedstrijdcategorieën/leeftijdsjaren mogen per programmanummer vrij worden bepaald. 
  Heren (jongens) en dames (meisjes) zwemmen steeds afzonderlijk met uitzondering        

 voor de 9-10 jarigen en de gemengde aflossingen.    
 

               9 en 10 jarigen  : 
         -  onbeperkt valse starten,  alle andere 'sportreglementen' zijn van toepassing 
       -  gemengd zwemmen mag 
   -  mogen ENKEL deelnemen in eigen leeftijdscategorie of leeftijdsjaar 
        -  geen deelname aan OPEN aflossingen 
   -  maximum toegelaten wedstrijden per sessie/dagdeel  : 
    -  9 jarigen :      1 wedstrijd van 400m 
      OF   1 wedstrijd van 200m 
      OF maximum 2 wedstrijden van maximaal 100m 
    -  10 jarigen :    1 wedstrijd van 400m 
      OF   1 wedstrijd van 200m EN 1 wedstrijd van maximaal 100m 
      OF maximum 2 wedstrijden van maximaal 100m 
     -  aflossing  =  1 wedstrijd 
                   -  deelname beperkt tot maximum 2 sessies/dagdelen per weekend/aaneen-  
                                    sluitende meerdaagse wedstrijd 
        -  GEEN deelname aan 200m vlinderslag  EN  400m individuele wisselslag 
                   -  komen niet in aanmerking voor het behalen van punten van enig clubklassement 
      op wisselbekers en/of puntenwedstrijden, tenzij ENKEL in eigen categorie 9-10 

       jarigen 

 
FINA  REGLEMENTERING ZWEMKLEDIJ   
 

GR 5  -  ALGEMENE REGELS  5  

GR 5.1    De zwemkledij (badpak, badmuts en bril) van alle deelnemers moet voldoen aan de normen van    
 goede zeden, geschikt zijn voor individuele sportbeoefening en mogen geen symbolen vertonen   
 die beledigend zouden kunnen overkomen. 

GR 5.2    Badpakken mogen niet transparant zijn. Het is toegelaten om 2 badmutsen te dragen. 

GR 5.3    De kamprechter heeft het recht een zwemmer, wiens badpak of tekens op het lichaam niet 
overeenstemmen met deze regels uit te sluiten. 

 

BL  8  -  BIJREGELS  8    
 

BL 8.1   Alle zwemkledij gebruikt op de Olympische Spelen en de FINA Evenementen (zwembad en open  
water wedstrijden) wordt door de FINA in overeenstemming met de regels en procedures  
uiteengezet in de FINA eisen voor goedkeuring Zwemkledij (FRSA), uitgegeven door het FINA  
bureau en geldig op de datum van goedkeuring. Na een keuring uitgevoerd door de goedkeuring 
Commissie Zwemkledij wordt elk jaar een lijst van goedgekeurde zwemkledij gepubliceerd door 
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FINA (Approved List). De goedgekeurde lijst wordt jaarlijks gepubliceerd vóór 31 december en is 
geldig vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. 

 

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. 

BL 8.3    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.  
 

FINA MASTERS SWIMMING RULES 
 
MSW 1  LEEFTIJDSGROEPEN 
 

MSW 1.1  Afzonderlijke groepen 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74,  
      75-79, 80 -84, 85-89, 90-94 ... (Vijf jaar leeftijdsgroepen zo hoog als nodig is). 
  

 zwemfed  :  Pré-masters, leeftijdgroep 20-24  zijn toegelaten. Zij kunnen geen records zwemmen,  
                                        ook dus niet de aflossingsploegen die één pre-master in hun aflossingsploeg opnemen.  
 

MSW 1.2  Aflossingen: uit te voeren op de totale leeftijd van de teamleden in hele jaren.  Leeftijdsgroepen      
      aflossingswedstrijden zijn als volgt: 100 - 119, 120 - 159, 160-199, 200 - 239, 240 - 279, 280 -319,  
      320 - 359, en ... (veertig jaar stappen zo hoog als nodig is ). 
 

MSW 1.3  Voor alle master competities wordt de leeftijdsbepalend voor indeling in leeftijdscategorieën  
      bepaald door de leeftijd op 31 december van het jaar waarin de wedstrijd wordt gehouden. 
 
MSW 2  OFFICIELE  WEDSTRIJDEN  
   Volgende wedstrijden worden officieel erkend voor elke leeftijdsgroep: 
 

MSW 2.1  -  25 meter bad 
  

  VRIJE SLAG:          50, 100, 200, 400, 800 en 1500 meter 
 RUGSLAG:             50, 100 en 200 meter 
 SCHOOLSLAG:       50, 100 en 200 meter 
 VLINDERSLAG:      50, 100 en 200 meter 
 INDIVIDUELE WISSELSLAG:       100, 200 en 400 meter 
 VRIJE SLAG AFLOSSING:            4x 50, 4x 100 en 4x 200 meter 
 WISSELSLAG AFLOSSING:          4x 50 en 4x 100 meter 
 VRIJE SLAG AFLOSSING GEMENGD (2D en 2H):       4x 50, 4x 100 en 4x 200 meter 
 WISSELSLAG AFLOSSING GEMENGD (2D en 2H):     4x 50 en 4x 100 meter 

 
MSW 2.2  -  50 meter bad 

 
  VRIJE SLAG:          50, 100, 200, 400, 800 en 1500 meter 

 RUGSLAG:             50, 100 en 200 meter 
 SCHOOLSLAG:       50, 100 en 200 meter 
 VLINDERSLAG:      50, 100 en 200 meter 
                  INDIVIDUELE WISSELSLAG:        200 en 400 meter 
 VRIJE SLAG AFLOSSING:            4x 50, 4x 100 en 4x 200 meter 
 WISSELSLAG AFLOSSING:          4x 50 en 4x 100 meter 
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 VRIJE SLAG AFLOSSING GEMENGD (2D en 2H):       4x 50, 4x 100 en 4x 200 meter 
  WISSELSLAG AFLOSSING GEMENGD (2D en 2H):     4x 50 en 4x 100 meter 
 
MSW 3  ZWEMTECHNISCH    
 
MSW 3.1  Leeftijdsgroepen en geslachten kunnen worden gecombineerd, zodat geen zwemmers alleen  
      moeten zwemmen en de banen gevuld worden. 
 
MSW 3.2  Bij de duik start zal de scheidsrechter het fluitsignaal geven zodat de zwemmers hun   
      startposities kunnen innemen met ten minste één voet aan de voorzijde van het startblok of de  
      zwembad vloer of in het water met een hand aan de startmuur.  
 
MSW 3.3  Alle wedstrijden voor masters zullen opgemaakt worden op basis van tijden. 
 
MSW 3.4  Het is de zwemmers toegestaan in hun baan te blijven, terwijl andere zwemmers hun wedstrijd  
      beginnen of vervolgen, totdat de scheidsrechter het sein geeft het water te verlaten. 
 
MSW 3.5  Bij de 400 meter, 800 meter en 1500 meter vrije slag mogen twee (2) zwemmers van hetzelfde  
      geslacht in een (1) baan zwemmen. Gescheiden tijdopname voor elke zwemmer is vereist. 
 
MSW 3.6  De opwarming moet onder toezicht gebeuren 
 
MSW 3.7 Schoolslag beenbeweging is toegestaan bij vlinderslag.  
      Slechts één schoolslag beenbeweging is toegestaan per arm beweging, er mag nog een extra 
      schoolslag beenbeweging gedaan worden voorafgaand aan het keerpunt of de aankomst en 
      zonder armbeweging.  Na de start en na elk keerpunt mag er een enkele schoolslag       
      beenbeweging gedaan worden voorafgaand aan de eerste armbeweging. 
 
MSW 3.8  Zwemmers die worden uitgesloten moeten in de uitslag worden vermeld met de FINA  
      uitsluiting code 
 

       zwemfed  :  1.  KEERPUNTRECHTERS  800 + 1500 m  
                      Bij de 800 en 1500 m mogen de tussenafstand plaatjes worden getoond en    
                                              gedraaid door vrijwilligers zonder verder beslissingsrecht en mits toevoeging  
                                              van minimaal 2 erkende officials aan de keerpuntzijde voor de beoordeling  
                                              van de keerpunten . 
                      Voor elke zwemmer moet er iemand zijn om die plaatjes te draaien. 
                      Deze vrijwilligers worden aangeduid door de organiserende clubs.   
                                              Een zwemmer mag iemand meebrengen om de bordjes te draaien maar dan  
                                              moet hij/zij die functie vervullen voor de hele wedstrijd.  
 
                                        2.  ZWEMMENDE OFFICIALS 
                     Meezwemmende officials mogen nooit de functie van kamprechter, starter of 
         jurysecretaris vervullen en de minimum jury, bepaald in de ‘Sportreglementen 
         Zwemmen’ moet STEEDS verzekerd blijven.  
MSW 4  AFLOSSINGEN 
 

MSW 4.1  Aflossingsploegen moeten worden samengesteld uit 4 zwemmers van dezelfde club. Het is een 
      zwemmer niet toegelaten meer dan 1 club te vertegenwoordigen. 
 
MSW 4.2  De volgorde van de zwemmers i.v.m. geslacht is facultatief in gemengde aflossingen.  
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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://resources.fina.org/fina/document/2021/02/04/d81c82bc-e108-4dce-bb09-         
                                                cb8214d02892/2017_2021_masters_wr_form_11102017_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. 

 
   zwemfed  :  -  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 sportcomité master zwemmen en de Nationale Sportcommissie Masters          
                           bepaalt de formaliteiten en voorwaarden voor tijdopname voor Vlaamse en Belgische  
                           Master Records.    

 

FINA FACILITY RULES   
                              -  FR. 1  ALGEMEEN 
           -  FR. 2  DE ZWEMBADEN   
                                   -  FR. 3  ZWEMBADEN VOOR OLYMPISCHE SPELEN & WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 
                                   -  FR. 4  ELEKTRONISCHE & SEMI-ELEKTRONISCHE TIJDOPNAME UITRUSTING 

          Zie :    FINA/zwemfed  :  Homologatie Brochure   (Nederlandstalig  met zwemfed toelichtingen/normen)  

                                                                                               https://www.zwemfed.be/wedstrijdorganisatie 
 

                   FINA  :  Facility Rules   (Engelstalig)  

                 

                                     https://www.fina.org/rules/facility-rules 
 
                      zwemfed bij  FR. 1 : 
   

                            -  Belgische-, Vlaamse kampioenschappen kunnen enkel georganiseerd worden in  
                               zwembaden die, gedurende de ganse duur van het kampioenschap, volledig ter  
                               beschikking staan van de organisator. 
            -  Alle andere officiële zwemwedstrijden dienen bij voorkeur georganiseerd te worden in 
      zwembaden die, gedurende de ganse duur van de wedstrijd, volledig ter beschikking 
      staan van de organisator. 
 

   De kamprechter ziet toe dat de zwemwedstrijd in de beste materiële voorwaarden en 
        onder de beste omstandigheden zal verlopen t.t.z. dat de competitie normaal verloopt.    
   Op het ogenblik van de start van het wedstrijdgebeuren (bij het inzwemmen) tot het einde, 
   dient aan een aantal vereisten te worden voldaan o.a. 

   -  personen vreemd aan het wedstrijdgebeuren mogen de zwembanen van het 
      competitie bad niet betreden tijdens de wedstrijd  

https://resources.fina.org/fina/document/2021/02/04/d81c82bc-e108-4dce-bb09-%20%20%20%20%20%20%20%20%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cb8214d02892/2017_2021_masters_wr_form_11102017_new.pdf
https://resources.fina.org/fina/document/2021/02/04/d81c82bc-e108-4dce-bb09-%20%20%20%20%20%20%20%20%0b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20cb8214d02892/2017_2021_masters_wr_form_11102017_new.pdf
https://www.zwemfed.be/wedstrijdorganisatie
https://www.fina.org/rules/facility-rules
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   -  er moet voldoende stilte zijn zodat de startprocedure optimaal kan verlopen 
   -  er moet een mogelijkheid tot uitzwemmen zijn of minstens warme stortbaden 
   -  indien er andere vrijetijdszwemmers worden toegelaten, dient de organisator van 
      de wedstrijd ervoor te zorgen, dat de deelnemers aan de competitie hiervan geen 
      hinder ondervinden. 

   Deze lijst is niet limitatief en de kamprechter heeft het beslissingsrecht, wanneer het verloop 
        van de wedstrijd verstoord wordt, de wedstrijd te schorsen (tot het euvel is verholpen) of de  
        wedstrijd definitief stop te zetten.   
        De kamprechter kan de organisator en de clubafgevaardigden op een bijeenkomst uitnodigen 
        om het probleem te bespreken, maar de eindbeslissing berust bij de kamprechter.  

 
 

DUBBEL ZWEMMEN  WEDSTRIJDEN  LANGE AFSTAND  binnen de  ZWEMFED 
 

     BELANGRIJK  :  ENKEL  toegelaten mits  GOEDGEKEURD VOORPROGRAMMA   
                                NOOIT  toegelaten mits beslissing ter plaatse 

   

1.  WEDSTRIJDEN  
        -  enkel toegelaten voor wedstrijden op uitnodiging met MANUELE tijdopname waarvan  

           het programma enkel bestaat uit 800 m en/of 1500 vrije slag en/of 400 m vrije slag  
      voor 9 en 10-jarigen.  
  

   2.  REEKSINDELING  
    -  inschrijven mag met (reële) trainingstijden  

            -  laatste reeks(en) wordt gezwommen met enkele bezetting per baan, dit ombepaalde  
           prestaties of records mogelijk te maken.   
           Bij inschrijvingen dient vermeld te worden welke zwemmer(s) voor bepaalde   
           prestaties/records willen zwemmen. Indien er geen meldingen zijn dan mag de  
            laatste reeks ook gezwommen worden met dubbele bezetting.    

                                                                                 

    3.  OFFICIALS 
           -  tijdopnemers :   - moeten erkende TAK-officials zijn, 1 per zwemmer/ster  
                 - nemen/noteren alle tussen- en eindtijden  

                -  keerpuntrechters : er moet minstens 1 benoemde  KP-rechter fungeren per 2 banen 
    -  tussenafstand kaarten :  mogen door vrijwilligers worden getoond, zij dienen wel 
       de ganse wedstrijd te fungeren en 1 per zwemmer/ster.  
       Bij coaching wordt de vrijwilliger vervangen. 
    -  aankomstrechters : enkel nodig bij alle reeksen met enkele bezetting  
    -  bij de laatst te zwemmen reeks(en) met enkele bezetting gaan 6 tijdopnemers terug 
       fungeren als keerpuntrechters en worden geen vrijwilligers meer toegelaten voor het 
       tonen van tussenafstand kaarten 
  
   4.  START  

    -  alle zwemmers/sters starten van op de startblok  
           -  bij dubbele bezetting wordt 2 maal gestart :  

        -  1
ste 

start : voor de zwemmers/sters van de traagste reeks van de samengevoegde 
          reeksen. Zij zwemmen langs de zwemlijn aan de linkerkant van hun baan en  
          blijven daar zwemmen, ook na het keerpunt.  

         -  2de 
 
start : voor de zwemmers/sters van de snelste reeks van de samengevoegde 

                    reeksen. Zij zwemmen langs de zwemlijn aan de rechterkant van hun baan en  
           blijven daar zwemmen, ook na het keerpunt.  

                             Deze start gebeurt als de eerst gestarte
 
zwemmers bijna aan het keerpunt zijn.  
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     - bij eventuele (technische) valse start zal de kamprechter voldoende lang wachten  
         om opnieuw te starten, zodat de zwemmers/sters mekaar niet kunnen hinderen,  
         eventueel tot na het zwemmen van meerdere lengtes, of wordt de herstart uitgesteld. 

  

   5.  BAANBREEDTE   
    -  de zwembanen moeten minstens 2,30 m breed zijn om met dubbele bezetting te mogen      
          zwemmen. De breedte moet opgegeven worden op het voorprogramma.  
 

 6.  UITSLUITING   
          -  hinderen van een zwemmer/ster of hen gebruiken als gangmaker kan  reden zijn 

                voor uitsluiting. 
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II. ADMINISTRATIEVE HANDLEIDING   
                     bij zwemwedstrijden binnen de  ZWEMFED 

 
1.  RECHTSBEVOEGDHEID 
 

 1.1  Enkel het VSW is bevoegd de handleiding samen te stellen, de interpretaties te officialiseren,     
       verklaringen of uitbreidingen op te stellen, artikels te wijzigen of te schrappen. 
 

 1.2  Het VSW dient de wijziging, toevoeging, interpretatie, telkens goed te keuren met de helft + 1 der  
        aanwezige stemgerechtigde leden. 
        Wijzigingen van FINA-reglementen vragen enkel een goedkeuring van de mogelijke interpretatie  
        en worden van kracht op datum bepaald door het VSW.  

 
 1.3  De rechtsprekende commissies kunnen enkel gebruik maken van deze handleiding. Zij zijn   

        niet bevoegd er wijzigingen in aan te brengen noch er eigen interpretaties aan te geven. 
 
2.  FORFAITS 
 
 2.1  Onder 'forfait' wordt verstaan dat een ingeschreven zwemmer/ploeg niet start in een    

 wedstrijd waarvoor hij is ingeschreven. Deze afwezigheden kunnen gebeuren in één of meerdere    
 wedstrijden van een programma zonder verder invloed te hebben op deelname aan andere    
 wedstrijden van het programma. 
 

 2.2  Uitsluitingen, van welke aard ook, kunnen nooit als forfait vermeld worden. Dit geldt ook voor 
   uitsluitingen in een wedstrijd die een startverbod voor één of alle volgende wedstrijden als sanctie 
   heeft wegens onsportief of wangedrag.  

 
 2.3  Indien een club die reglementair ingeschreven is voor een wedstrijd in haar geheel niet deelneemt, 

zonder het organiserende wedstrijdcomité hiervan vooraf schriftelijk te verwittigen, zal deze club 
bestraft worden met een forfaitaire boete, bepaald door het Bestuursorgaan van de zwemfed. 

 
 2.4  Reeksen en de hieruit volgende halve finales of  finales worden als één wedstrijd  beschouwd.     

 Het niet deelnemen aan een reeks, halve finale of aan een finale, verhindert geenszins de  
 verdere deelname aan andere reeksen, halve finales of finales van die dag. 

3.  VERPLICHT AANTAL OFFICIALS en LEEFTIJDSGRENS 

   zwemfed : Het Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen  bepaalde voor al haar zwemwedstrijden,    
                      masters uitgezonderd, de leeftijdsgrens voor kamprechters en voorzitters op 67 jaar*,  
                      voor alle andere official functies op 70 jaar*. 
                                           * inclusief het volledige jaar dat men 67 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                                                         
    -   2 officials vanaf tien zwemmers 
    -   3 officials vanaf twintig zwemmers 
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    -   4  officials vanaf dertig zwemmers 
    -   5  officials vanaf veertig zwemmers 
    -   6 officials vanaf vijftig zwemmers 
    -   7 officials vanaf zestig zwemmers 
    -   8 officials vanaf zeventig zwemmers 
    -   9 officials vanaf tachtig zwemmers 
    -  10 officials vanaf negentig zwemmers en meer 

 

 3.2  Dit reglement geldt enkel voor wedstrijden onder de bevoegdheid van de zwemfed. 
 

 3.3  Voor Vlaamse kampioenschappen, Vlaamse jeugdkampioenschappen, Vlaams zomer- en   
          wintercriterium en Flanders Swimming Cup  geldt volgende regeling : 
  -  Voor elk wedstrijdgedeelte (halve dag) geeft de inschrijvende club samen met de      
          inschrijving van de zwemmers, de namen op van de officials volgens 3.1. 
                   
 

   3.4  Bij een ‘vooraf samengestelde jury’ worden de clubs beboet wegens ‘te kort aan officials’ die bij    
          ‘uiterste datum van inschrijving’ (UDI) te weinig officials opgaven volgens 3.1 
          Clubs van officials die bij een ‘vooraf samengestelde jury’ niet aanwezig zijn of zich niet lieten  
          vervangen zullen eveneens worden beboet wegens ‘te kort aan officials’. 
 

 3.5  Om de neutraliteit van ALLE officials te waarborgen dienen zij op ALLE officiële wedstrijden     
          binnen de zwemfed te fungeren in witte kledij. ENKEL de door de zwemfed ter beschikking  
          gestelde polo’s of 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’. 

 
4.  JURYSAMENSTELLING  
  Binnen bovenvermelde normen bepaalt de zwemfed : 
 

 4.1  Indien er genoeg juryleden aanwezig zijn om de wedstrijd te laten doorgaan: 
         -   de kamprechter de nalatige clubs STEEDS dient te vermelden op zijn verslag. 
     -   het VSW de door het bestuursorgaan bepaalde boete voor niet aanwezige officials zal toepassen.  

 -   het aantal deelnemende clubs op een wedstrijd op uitnodiging minstens TWEE dient te zijn 
   indien de organiserende club voor voldoende officials kan zorgen, en indien dit laatste niet 
   mogelijk is, het aantal deelnemende clubs minstens VIJF dient te zijn. Dit geldt ook bij      
   deelname van buitenlandse clubs.  

  

 4.2  Indien er niet genoeg juryleden zouden kunnen zijn : 
 -   de organiserende club de in gebreke gebleven inschrijvende clubs eraan herinnert dat zij,   
   willen zij zeker zijn van deelname, bij inschrijving verplicht voldoende officials moeten  
     opgeven met  naam en computernummer.   
 -   de organiserende club, indien ze ziet dat er een probleem met officials zal ontstaan, in  
     afspraak met de  dienstdoende kamprechter, de banen dient te hertrekken tot een aantal  
     dat wel een jurering mogelijk maakt. 
 -   indien er, na alle mogelijke stappen, nog geen VOLDOENDE jury aanwezig is de wedstrijd 
     niet kan doorgaan als OFFICIËLE wedstrijd. 
 

        4.3  ‘Vooraf samengestelde jury’ 
                    -  de voorzitter van de jury stelt bij een ‘vooraf samengestelde jury’ de volledige jury samen,  
                        inclusief reserves. Hij zal dit snel na UDI doen en is tevens verantwoordelijk voor een goede      
                        communicatie met de weerhouden officials en de organiserende club.  
                        Indien geen voorzitter werd aangesteld, wordt deze taak overgenomen door de kamprechter      
                        en bij fungeren van 2 kamprechters door één van hen, na onderling overleg.             
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5.  DUUR WEDSTRIJDEN BINNEN DE  ZWEMFED 
 

 5.1  Dit reglement is van toepassing op alle zwemwedstrijden ingericht door clubs van de zwemfed. 
 

 5.2  Dit reglement is niet van toepassing op zwemfeesten van masters.  
 

 5.3  Het is in de zwemfed verboden wedstrijden/wedstrijdgedeeltes in te richten waarvan de duur  
          meer dan VIER uur bedraagt, pauzes inbegrepen. Avondwedstrijden dienen te eindigen vóór  
          22 uur met uitzondering van wedstrijden voor masters. 
         Bij overschrijding van de tijdsduur zal de inrichtende organisatie een boete betalen aan de  
          zwemfed volgens een boetetabel die wordt opgesteld door het Bestuursorgaan. 
 

        Zie :   www.zwemfed.be 
 

       5.4  a) Wanneer een organiserende club*, vaststelt dat op uiterste datum van inschrijving (UDI) meer  
                    inschrijvingen zijn binnengekomen dan voorzien en er te verwachten valt dat de duur van de  
                    wedstrijd langer zal uitvallen dan reglementair toegelaten, MOET de organiserende club : 
 

                     -  eigenmachtig clubs verwittigen dat het aantal deelnemers per wedstrijd gelimiteerd wordt                      
                               OF 
                     -  eigenmachtig clubs verwittigen dat het aantal reeksen per wedstrijd gelimiteerd wordt               
                               OF 
                     -  de laatst ingeschreven clubs voor deelname weigeren. 
  

                    In alle gevallen dienen de ingeschreven clubs hiervan te worden verwittigd binnen de drie dagen 
                    na uiterste datum van inschrijving. 
 

                    Het is NIET toegelaten :  
 

         -  om wedstrijden, voorzien op het goedgekeurde voorprogramma, te schrappen omwille van  
                         een overaanbod aan inschrijvingen.  
                     -  het goedgekeurde aanvangsuur te vervroegen  
                     -  het goedgekeurde voorprogramma te ontdubbelen of op te splitsen.  
 

                   Wijzigingen aan het goedgekeurde voorprogramma van wedstrijden georganiseerd door clubs*,  
                   worden om bovenvermelde redenen dan ook NIET MEER AANVAARD. 
 

                   Organiserende clubs* die bij overaanbod van inschrijvingen NIET tot één van hiervoor vermelde      
                   maatregelen overgaan verklaren zich akkoord om de boete voor tijdsduuroverschrijding te  
                   aanvaarden 
 

                     *  al dan niet in samenwerking met het regiocomité  
 
        5.4  b) Wanneer een organiserende club*, vaststelt/verwacht dat op uiterste datum van inschrijving                  
                    (UDI)  minder inschrijvingen zijn/zullen binnengekomen voor bepaalde wedstrijdnummers                                 
                    voorzien op het goedgekeurde voorprogramma, mag de organiserende club NOOIT : 
                              -  vooraf in het wedstrijdreglement een aantal minimum deelnemers bepalen                  
                              -  wedstrijden op het goedgekeurde voorprogramma hierdoor schrappen 
 

 5.5  De kamprechter kan na samenspraak met zijn jury beslissen of hij de verdere wedstrijd, na  
  overschrijding van de tijdslimiet, al dan niet zal laten verder gaan. De kamprechter is echter  
  verplicht al het nodige te doen om de wedstrijd binnen de tijdslimiet te houden. 

 

  5.6  Om mogelijke misbruiken met betrekking tot de duur van de wedstrijden tegen te gaan zal het 
  werkelijk uur van aanvang en einde, van de wedstrijd ingevuld worden op het wedstrijdverslag. 

http://www.zwemfed.be/
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       Nalatigheid op dit vlak zal niet getolereerd worden en sancties zullen overwogen worden tegen 

 de in gebreke blijvende kamprechters. 
        Aanvaardbare redenen voor overschrijding van de tijdsduur dienen door de kamprechters op  
        het wedstrijdverslag te worden vermeld. 
 

6.  VRIJKAARTEN BINNEN DE  ZWEMFED 
 

       6.1  De inrichtende club moet per deelnemende club een minimum aantal vrijkaarten voorzien.   
  Dit minimum aantal wordt bepaald aan de hand van het aantal individueel ingeschreven    
  zwemmers per club. 

 

  Bij de inschrijving moeten de clubs de namen en vergunning nummers van de officials en    
  afgevaardigde opgeven.  
  Opgegeven trainers dienen lid te zijn van de club die zij vertegenwoordigen. 
 

  Dienstdoende officials hebben steeds vrije toegang volgens 'verplicht aantal officials'. Zou de  
  club een extra dienstdoende official leveren dan dient deze eveneens een vrijkaart te bekomen. 
  Officials die door de kamprechter uit het publiek worden gevorderd als jury hebben recht op    
  terugbetaling van hun inkomgeld.  
 

  De officiële clubafgevaardigde (1) heeft tevens steeds vrije toegang. Hij/zij mag niet als jurylid   
  optreden in die wedstrijd. 
  

6.2  Aantal vrijkaarten trainers volgens Ingeschreven aantal zwemmers per club : 
      -   1 t/m 10  zwemmers :  1 vrijkaart trainer 
    -   11 t/m 20  zwemmers :  2 vrijkaarten trainers 
        -   21 t/m 30  zwemmers :  3 vrijkaarten trainers 
      -   31 +t/m 40  zwemmers :  4 vrijkaarten trainers 
      -  verder per schijf van 10 zwemmers (t/m 80 zwemmers)  :  1 extra vrijkaart trainers 
 

  6.3  Kamprechters hebben steeds recht op een vrijkaart voor wedstrijden georganiseerd door een   
  club van de zwemfed. 
 

        6.4  Afgevaardigden en officials dienen te fungeren voor de club waarbij zij vergunninghouder zijn.  
 

        6.5  Buitenlandse officials van clubs binnen de FINA en officials, vergunninghouder bij de FFBN, mogen 
 en kunnen als official fungeren binnen de zwemfed met behoud van hun bevoegdheden, ook als   
 zij een competitie vergunning aanvragen bij de zwemfed en mits geen periode van inactiviteit te   
 hebben die binnen de zwemfed leidt tot gedeeltelijke of volledige herscholing.    

 

7.  AFGEVAARDIGDE  
 

 7.1 De afgevaardigde is de enige verplichte administratieve vertegenwoordiger van de club op de 
 wedstrijd. Hij/zij moet vergunninghouder zijn bij die club waarvoor hij/zij wordt afgevaardigd, 
 moet de minimum leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, mag geen dienst doen als Medische Dienst     
        of redder en mag nooit een official functie in de jury waarnemen.  
        Hij/zij dient zich te melden op het jurysecretariaat 45’ voor aanvang van de wedstrijd. 

         Eventuele klachten op een wedstrijd worden enkel door kamprechter en/of voorzitter aanvaard 
 van de afgevaardigde die bij inschrijving door de club werd opgegeven of zijn/haar reglementaire 

 vervanger.   
 Bij wissel van afgevaardigde moet dit steeds gemeld worden op het jurysecretariaat.  
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   Wijzigingen/samenvoegingen aan het wedstrijdprogramma, swim-off, doorgeven forfaits zowel   
 vooraf als voor finales,  opgave/wijziging zwemmers aflossingsploegen en alle verdere     
     mededelingen/afspraken worden steeds gemaakt met de clubafgevaardigde. 
 

7.2  Bij deelname van zwemmers van de TSS of Parantee is de afgevaardigde : 
  -  eigen clubafgevaardigde als de club waarbij de zwemmer aangesloten is ook zelf deelneemt 
  -  een met CV van de zwemfed bij inschrijving opgegeven afgevaardigde van de TSS of Parantee  
           die zich VOORAF op het jurysecretariaat komt melden.  

    

       Ter info  :  Zwemmers behorende tot de TSS worden steeds door eigen club ingeschreven.  
                  De inschrijvende club stuurt, indien zij niet zelf deelneemt, een e-mail met volmacht naar de TSS  
                  en naar de wedstrijdorganisatie. 

 

8.  ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN BINNEN DE  ZWEMFED 
 

      AANDACHT :  -  Uiterste inschrijfdatum voor wedstrijden op uitnodiging is 14 dagen. 
         -  Clubs die LA programmeren en hiervoor beperking van zwemmers toepassen zijn   
                                  VERPLICHT om ten laatste 10 dagen vóór wedstrijddatum eventuele afzeggingen van  
                                  zwemmers te bevestigen aan de betrokken clubs.  Die afgezegde zwemmers kunnen dan  
                                  nog binnen de 2 dagen voor nog maximum 2 andere individuele wedstrijden inschrijven. 
        -  Tussentijden mogen niet gebruikt worden als inschrijftijden voor alle officiële wedstrijden       
                                  binnen de zwemfed, de tussentijd van de startzwemmer van een aflossing mag als    
                                  inschrijftijd WEL worden gebruikt. 
                               -  De inschrijftijden MOETEN gezwommen zijn NA 1/1 van het jaar, voorafgaand aan de  
                                  wedstrijd.  (Vb. wedstrijd op 5/2/2023, inschrijftijden gezwommen na 1/1/2022), tenzij         
                                  tijdelijke uitzonderingen (vb. Corona) die dan vermeld zullen worden in:  
                                            ‘Aanpassingen/Interpretaties Sportreglementen Zwemmen 2017-2021’  
                               -  Tenzij uitdrukkelijk bewezen inschrijftijden worden gevraagd MOETEN voor de LANGE  
                                  AFSTANDEN 800m + 1500m vrije slag REELE trainingstijden worden gebruikt als inschrijftijd    
                                  voor zover er geen officiële inschrijftijd beschikbaar is.   
                                  Inschrijven zonder tijd (NT) is voor LA (800m + 1500m) niet meer toegelaten.  
                               -  Controle op inschrijftijden kan door sportsecretarissen zelf worden uitgevoerd via MM.   
         

  Bij alle wedstrijden die bestaan uit verschillende gedeelten (verschillende dagen of dagdelen) en die  
al dan niet doorgenummerd worden, wordt elk gedeelte beschouwd als een aparte wedstrijd met een 
afzonderlijk voorprogramma, eventueel een andere kamprechter en een andere jurysamenstelling. 

  

  Bij wedstrijden met reeksen en finales  blijft de tijdsduur van de reeksen beperkt tot 4 uren, pauzes     
 inbegrepen. De duur van de finales wordt wel afzonderlijk op het wedstrijdverslag vermeld maar telt   
 niet mee in de tijdsduur van de voorafgaande reeksen. 

  Voor wedstrijden zonder finales kan slechts 1 voorprogramma per dagdeel worden goedgekeurd. 
   

   Voorprogramma's, programma's en officiële uitslagen betreffende zwemwedstrijden moeten de   
      vermelding bevatten :  "georganiseerd onder de reglementen van de FINA/KBZB + zwemfed" 

 8.1  SOORTEN WEDSTRIJDEN 

     OPEN WEDSTRIJDEN 

    -  enkel vergunninghouders mogen deelnemen. 
     -  het wedstrijdcomité dient alle aangesloten clubs voor dewelke de wedstrijd geldt, uit te  

      nodigen : 
     - alle Belgische clubs voor Nationale wedstrijden. 
     - alle zwemfed clubs voor zwemfed wedstrijden. 
     - alle regionale clubs voor regionale wedstrijden. 
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     -  uitnodiging via programma, met al dan niet speciale inschrijvingsvoorwaarden en/of speciale 
         inschrijvingsformulieren. 

   WEDSTRIJD OP UITNODIGING 

   -  enkel vergunninghouders mogen deelnemen. 
    -  het wedstrijdcomité richt de uitnodigingen tot deelname aan een beperkt aantal aangesloten 

         clubs. Geen andere dan deze clubs mogen deelnemen. 
    -  uitnodiging via een goedgekeurd officieel voorprogramma, met al dan niet speciale             

         inschrijvingsvoorwaarden en/of speciale inschrijvingsformulieren. 
 

  8.2  VOORPROGRAMMA 
  

       1. ALLE* voorprogramma's dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de regionale 
afgevaardigde bij het VSW. Eventueel wedstrijd-, beker- of wisselbekerreglement dient tevens 
bij het voorprogramma te worden gevoegd voor goedkeuring. 

           Het is die regionale afgevaardigde 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. 
      *  De goedkeuring van voorprogramma’s voor master wedstrijden, inclusief de eventueel  
          bijhorende wedstrijdreglementen, gebeurt door het Vlaams sportcomité master zwemmen. 

                       Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het aanduiden en informeren van een kamprechter  
          onder dezelfde voorwaarden als in 8.2 beschreven. 
 

   2. Enkel het door het VSW voorgeschreven voorprogramma mag worden gebruikt en dient per 
      wedstrijd/wedstrijdgedeelte volledig en tijdig te worden ingevuld wil de aanvraag aanvaard 
       en/of goedgekeurd worden. Tevens moet de wedstrijd vermeld zijn op de goedgekeurde  
      kalender van zowel het regionaal bestuur als de zwemfed. 

   

 3. Voorprogramma’s zonder vermelding van door de zwemfed erkende starter en/of  
    jurysecretaris worden niet aanvaard en/of goedgekeurd. Eventueel mag voor deze functies    
    beroep worden gedaan op hiervoor bevoegde officials van een andere club/regio.  
 

   4. Indien bij de organisatie van een wedstrijd A.E.l. gebruikt zou worden dan dient zowel de     
      jurysecretaris de bevoegdheid JF als de starter de bevoegdheid SF te bezitten. 
  

    5. Na goedkeuring door de regionale afgevaardigde bij het VSW wordt telkens één exemplaar  
       hiervan, met vermelding van kamprechter, bezorgd aan  :   
    -  zwemfed secretariaat  en/of  regionaal secretariaat 
    -  aangeduide kamprechter/voorzitter  
    -  organiserende club/regio 

         Het regionaal comité bepaalt zelf, in samenspraak met haar afgevaardigde, de werkwijze  
       voor verzending. 

 

   6. Het goedgekeurde voorprogramma wordt door de organiserende club/regio verzonden           
       naar de clubs die zij uitnodigt. 
 

    7. Elke aanvaardbare wijziging (zie ook 5.4) aan het voorprogramma vóór datum van de wedstrijd  
        moet terug aan de goedkeuring van de regionale afgevaardigde bij het VSW onderworpen worden.  
        Zou het oorspronkelijk voorprogramma reeds naar de uitgenodigde clubs verzonden zijn, dan  
        dient de goedgekeurde wijziging onmiddellijk aan al deze clubs en aan de dienstdoende     
        kamprechter als bewijs hiervan te worden meegedeeld. Reeds ingeschreven clubs hebben  
        hierdoor het recht om hun inschrijvingen aan te passen binnen de door de organisatie    
        vermelde/toegestane periode. 
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   8. Elk voorprogramma moet duidelijk vermelden wie verantwoordelijk is voor de medische     
     dienst (arts, verpleegkundige, erkende dienst voor eerste hulp, supplementaire redder die  
     dan ENKEL de functie van medische dienst zal vervullen). 

    

  9. Wijzigingen aan de layout van het voorprogramma en digitalisering ervan maken verder deel uit 
    van MeetManager. 

 

  8.3  PROGRAMMA EN UITSLAGEN 
 

     1. Het WEDSTRIJDPROGRAMMA wordt opgemaakt op basis van :  
          -  het verzonden goedgekeurde voorprogramma 
          -  de inschrijvingen van de clubs 

               Als gevolg hiervan dient elk programmanummer op het programma vermeld te worden, zelfs 
       als er geen inschrijvingen zouden zijn. 

 

   2. DEELNEMERS 
       De deelnemers dienen in het programma en uitslagen vermeld te worden met naam, voornaam  
                     en vergunningsnummer. 

        De inrichtende club is verplicht de inschrijvingsformulieren van de deelnemende clubs op  
   het jurysecretariaat ter beschikking te hebben. 
     

 3. UITSLAGEN 
        De uitslag vermeldt : 
           -  datum, plaats, inrichtende club van de wedstrijd  

        -  de gezwommen resultaten (tussen- en eindtijden) in overeenstemming met : 
               -  de rangorde der gezwommen eindtijden per wedstrijdprogramma 
                 -  de uitsluitingen in het betreffende programma met vermelding van 'uitgesloten'  
           met de uitsluiting code en de officiële tussentijden van de 1ste zwemmers  
        van een aflossingsploeg indien de uitsluiting  pas daarna gebeurde.  

                   -  de forfaits in het betreffende programma volgens de richtlijnen van MeetManager. 
         Tussen- of eindtijden mogen bij individuele uitsluitingen NIET worden vermeld. 
         Eventuele ‘Swim-Off’ ’s dienen eveneens via MM in de uitslag te worden opgenomen.  
            

    4. DRUKFOUTEN 
      Drukfouten in programma’s of uitslagen kunnen nooit ingeroepen worden als reden tot klacht,  
        als weigering tot deelname of tot niet aanvaarden van sancties. 
    De clubafgevaardigde dient de mogelijke fouten na vaststelling onmiddellijk mee te delen  
    aan het wedstrijdsecretariaat.  Bij verzuim hiervan draagt de betrokken club de   
    verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de fout.  
  

    Anderzijds dient het wedstrijdsecretariaat de meegedeelde noodzakelijke verbeteringen in 
    het programma aan te brengen, de kamprechter te verwittigen om desnoods nieuwe  
    reeksindelingen door te voeren. Het zorgt er ook voor dat de verbeteringen  worden  
    aangebracht op de uitslagen die naar de zwemfed worden verzonden. 

 

    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. 
    NA de wedstrijd te bezorgen aan de zwemfed: 
         -  overzicht van deelnemende clubs met aantal zwemmers 
         -  lenex-file van de wedstrijd, met daarin vermelding van alle gefungeerde officials 
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          -  1 .pdf file van de uitslag 
           -  1 door jurysecretaris en kamprechter ondertekend wedstrijdverslag met vermelding  

                             van het aanvangs- en einduur en het overzicht van clubs met een ‘te kort’ aan officials.    
             -  mogelijke bijkomende richtlijnen van de regio’s op te volgen. 
    

 8.4  WEDSTRIJDVERSLAG 
 

 ALTIJD VOOR AANVANG ( inzwemmen inclusief ) van elke wedstrijd/wedstrijdgedeelte    
 voorzitter/secretaris van de organiserende club verzoeken om door handtekening op het deel  
 ‘Controlelijst aanwezigheden’ de aanwezigheid van een erkende medische dienst en de    
 verantwoordelijke redders en/of toezichthouders te bevestigen.  
 Medische dienst, redders en toezichthouders dienen tevens door handtekening hun aanwezigheid voor    
 het inzwemmen te bevestigen. 

 

 1. Per goedgekeurd voorprogramma dient een wedstrijdverslag te worden opgemaakt.  
 

 2. Extra verslagen dienen steeds rechtstreeks naar het VSW te worden verzonden. 
 

 3. De kamprechter is en blijft verantwoordelijk voor de juiste en volledige invulling van het  
     officiële wedstrijdverslag. Zijn handtekening samen met de handtekening van de jurysecretaris,  
   bevestigen de juistheid van ALLE erop voorkomende gegevens :  
 

  -  enkel in functie BENOEMDE officials mogen worden vermeld als hoofdjury  
  -  enkel clubs die volgens de zwemfed normen onvoldoende officials afvaardigen op de wedstrijd    
              zelf dienen op het wedstrijdverslag te worden vermeld als volgt  : 
                      'Club X' - 'aantal individueel ingeschreven zwemmers' - 'aantal aanwezige officials'                  

     -  kamprechter en/of kandidaat officials tellen NIET mee in het verplicht aantal af te vaardigen  
      officials.   
   -  starter(s) en jurysecretaris(sen) tellen WEL mee voor de club waarbij zij een  
         competitievergunning hebben. 
 

4. De kamprechter dient ALLE official boekjes te handtekenen per wedstrijddag en per     
  wedstrijdgedeelte OOK van de officials die door hem worden vrijgesteld van dienst. 
 -  de gehandtekende officialboekjes zullen als enig bewijs worden aanvaard bij klachten  
    van clubs over het onvoldoende afvaardigen van officials op een wedstrijd en de daarbij     
    toegepaste boete. 
 -  officials dienen zich te melden 45 minuten voor aanvang wedstrijd. Officials die zich te  
    laat melden kunnen door de kamprechter worden geweigerd in de jury en tellen dan ook     
    NIET mee in het aantal afgevaardigde officials. 
    

     De kamprechter bezorgt na de juryvergadering de jurysamenstelling aan de computer  
     verantwoordelijke die in MeetManager een update doet van de lijst met officials door de    
     afwezige officials te schrappen en nieuwe toe te voegen.  
     Deze update dient opnieuw door de kamprechter en/of jurysecretaris te worden gecontroleerd  
     op juistheid maar dient NIET MEER extra te worden bijgevoegd bij het wedstrijdverslag. 

9.  VERDAGING OF ANNULERING VAN EEN WEDSTRIJD 
 

  9.1   De club die de organisatie van een wedstrijd heeft aangekondigd door de wedstrijd op de    
    officiële kalender te plaatsen en/of het voorprogramma al ter goedkeuring aan de regionale       
    afgevaardigde bij het VSW te hebben voorgelegd en dit al dan niet reeds aan één of meerdere  
    clubs heeft verzonden, dient bij verdaging of annulering van de betreffende wedstrijd het regionaal  
    bestuur, het zwemfed secretariaat en de regionale afgevaardigde onmiddellijk te verwittigen. 
    De regionaal afgevaardigde zal ook de dienstdoende kamprechter verwittigen. 
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 9.2   De reeds uitgenodigde clubs dienen eveneens zo snel mogelijk te worden verwittigd met een        
    schriftelijke/digitale  bevestiging hiervan naar het regionaal bestuur, de zwemfed en de       
    regionale afgevaardigde.  

 

 9.3   Alle klachten bij niet naleving van dit reglement worden behandeld door het bevoegde comité. 

10.  SAMENGESTELDE PLOEGEN 
 

 10.1  Voor wedstrijden in het buitenland kunnen door een inschrijvende club ploegen worden         
    samengesteld met zwemmers van verschillende clubs onder volgende voorwaarden : 
    -  schriftelijke toelating van de clubs bij dewelke de zwemmer(s) vergunninghouder zijn 
    -  de inschrijvende club schrijft alle zwemmers in onder de clubnaam van die club 
   -  een kopie van de inschrijvingslijst (+ alle wijzigingen nadien) en de schriftelijke toelating  
     van de clubs dienen op de zwemfed toe te komen ten laatste op de laatste werkdag voor  
                           de wedstrijd. 
   -  elke club is zelf verantwoordelijk voor het bekendmaken van de prestaties/resultaten van  
                           haar zwemmers aan het secretariaat van de zwemfed en KBZB 
 

  10.2  Vlaamse of regionale ploegen kunnen samengesteld worden voor wedstrijden in België of in 
        het buitenland. 
 

  10.3  Conflicten tussen mogelijke clubbelangen en een Vlaamse of regionale ploeg dienen voorgelegd  
                  te worden aan het zwemfed Bestuursorgaan. 

11.  DEELNAME VAN BUITENLANDSE ZWEMMERS AAN ZWEMWEDSTRIJDEN IN BELGIË 
 

 De organiserende club dient te controleren of de buitenlandse deelnemers beantwoorden aan de 
 FINA bepalingen (GR3) en de KBZB bepalingen. 

12.  WEIGERING VAN INSCHRIJVINGEN 
 

 Iedere organiserende club heeft het recht om enkel voor wedstrijden op uitnodiging, de inschrijving  
 van een club te weigeren of na een aanvaarding te schrappen. 
 Een dergelijke beslissing dient gegrond te zijn en te steunen op de ‘FINA/ZWEMFED Sportreglementen 
 Zwemmen’ (bv. geen officieel afgevaardigde of officials meegedeeld bij inschrijving en/of na herhaalde 
 vraag van de organisatie, tijdsoverschrijding...) 
 Mondelinge weigeringen dienen ALTIJD schriftelijk bevestigd te worden. 
 
13.  KLACHTEN EN PROTESTEN    
 

 Klachten en Protesten worden behandeld volgens de reglementen weergegeven in : 
  1.   FINA GR 9.2 en GR 9.3   
  2.   KBZB sportreglementen: Algemeen Sportreglement HR Art. RS.07 + zwemfed toelichting 
 -  Bij internationale wedstrijden in Vlaanderen geldt enkel GR9.2 en 9.3 tenzij het wedstrijdcomité 
    anders beslist. 
 -  Klachten dienen steeds schriftelijk ingediend te worden door de officiële clubafgevaardigde bij  
    de voorzitter/kamprechter. 
 

 13.1  zwemfed toelichting bij GR 9.2.1 a) + b)  (o.a. klachten over uitslag, programma en inschrijftijden) : 
          1.  De klacht dient ten laatste 30 minuten na het beëindigen van de betreffende reeks of   

         wedstrijd, of na het officieel meedelen van de uitslag, ingediend. 
           2.  Indien de inhoud van de klacht geweten kan zijn vóór de wedstrijd, dient deze ingediend 

       alvorens het eerste startsignaal van de betreffende wedstrijd wordt gegeven. 
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 13.2  zwemfed toelichting bij GR 9.2.1 c)  (o.a. klachten over uitsluitingen of tegen bevoegdheid officials) : 
     1.  Indien de officials erkend en (of) aangeduid werden door het VSW is elke klacht betreffende  
               de beslissingen over uitsluitingen, plaatsen of beoordelingen onontvankelijk.  
               De beslissingen genomen door een erkende wedstrijdjury zijn onbetwistbaar en dus FINAAL. 

         2.  De voorzitter van de jury of de kamprechter zal de afgevaardigde van de club die toch  
         een klacht neerlegt betreffende uitsluitingen, plaatsen of beoordelingen wijzen op  
         GR 9.2.1 c) en de inhoud van de klacht onontvankelijk verklaren op het officiële   
         klachtendocument. Hij zal de afgevaardigde erop wijzen dat hij bij het bevoegde comité  
           klacht kan neerleggen tegen een official.  
         De jurering komt hierbij niet in vraag, wel de bevoegdheid van de official. 

          3.  Een klacht tegen een official zal in eerste rang behandeld worden door het VSW  
        als het officials binnen de zwemfed betreft, ook als het over officials binnen één regio   
          gaat. De Nationale Zwemcommissie behandelt klachten die betrekking hebben over 
           officials over de zwemfed en FFBN heen. 

 
13.3  ALGEMEEN  

  

      1.  Ingeval de klacht niet slaat op een feit dat zich voordoet op een wedstrijd, moet de  
           belanghebbende club deze bij het zwemfed secretariaat indienen binnen de 48 uren na 
         het betwiste feit.  
      2.  De kamprechter kan ten allen tijde via zijn verslag aan de zwemfed, een klacht overmaken 
         betreffende de feiten die zich voordeden tijdens een wedstrijd.  
           Het bevoegde comité oordeelt hierover. 
   3.  Elke klacht tijdens een wedstrijd die ontvankelijk is dient behandeld te worden door de  
          voorzitter van de jury indien deze aangeduid is, of door de kamprechter op een wedstrijd.  
        Zij zullen eventueel de juryleden nodig voor de objectieve beoordeling van betreffend  
        probleem bijeenroepen en beslissen over het antwoord. 
            Men zal streven naar een objectieve consensus en is dit niet mogelijk dan wordt er gestemd.  

      Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter van de jury of de kamprechter.   
                 Een jurylid van de klacht indienende club of de persoon wiens beslissing aan de grondslag  

        ligt van de klacht, mag zijn zienswijze geven maar niet deelnemen aan de stemming  
               De club welke klacht neerlegt kan zijn afgevaardigde zonder stemrecht of inmenging naar  

        deze juryvergadering afvaardigen. 
         De beslissing van deze officials is onherroepelijk en niet vatbaar voor beroep. 
      4.  Wanneer de inhoud van de klacht wordt verworpen dient de voorzitter of de kamprechter  

      de reden(en) daarvan te vermelden (GR 9.2.3) 
       5.  Indien beroep mogelijk is dient dit te gebeuren in overeenkomst met het KBZB - HR Art RS 07.04 
 

14.  HOMOLOGATIE VAN RECORDS 
 

 -  Het reglement dat van toepassing is binnen de KBZB voor de homologatie van Belgische records  
     wordt ook in toepassing gebracht voor de homologatie van Vlaamse records.  
 -   De homologatie van een Vlaams record dient aangevraagd binnen de veertien dagen, volgend op  
     de prestatie voor wedstrijden gezwommen in België. 
          -   Voor een Vlaams record, gezwommen op een wedstrijd in het buitenland, dient de homologatie  
               aangevraagd binnen de tijdspanne van één maand, volgend op de prestatie. 
          -   Wanneer een prestatie, gezwommen door een Vlaamse zwemmer, gehomologeerd wordt als  
     Wereld-, Europees- of Belgisch record, wordt dit record automatisch aanzien als Vlaams record en  
     dient er geen homologatieaanvraag ingediend.  
 -   Voor Belgische records (seniors) en Vlaamse records, gezwommen op wedstrijden georganiseerd  
               door LEN/FINA/KBZB/zwemfed en voor Internationale wedstrijden waaraan de  
      nationale ploeg deelneemt, zijn geen homologatieformulieren nodig.  
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 -   Het record dient, om officieel te zijn, gehomologeerd te worden door het bevoegde comité en  
      dit op zijn eerstvolgende vergadering na de vestiging en mits de aanvraag via het proces verbaal. 

    Voor :  -  Vlaamse Records : het Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen 
             -  Belgische Records of prestaties : de Nationale Sportcommissie Zwemmen
               -  Regionale records: het regionaal bestuur 
-   Slechts na het notuleren van het record in het verslag van het bevoegde comité is het record          
    officieel. 

15.  DEELNAME G-ZWEMMERS aan wedstrijden voor valide zwemmers 

       15.1   Onze kamprechters werden via hun basisvorming en/of via bijscholingen geïnformeerd over de    
                  deelname van G-zwemmers aan competitiewedstrijden voor valide zwemmers en de gevolgen  
                  hiervan m.b.t. een eerlijke jurering en eventuele uitsluiting. 

       15.2   Van de officials (excl. voorzitter en/of kamprechter) wordt verwacht dat ze een G-zwemmer     
                  evalueren alsof het een valide zwemmer is.  Bij vaststelling van een inbreuk op de  
                  zwemreglementen zullen ze een voorstel tot uitsluiting schrijven en overmaken aan de    
                  kamprechter. Indien de inbreuk een gevolg is van een duidelijk beperking (vb. een zwemmer met  
                  één arm tikt niet met beide handen aan in schoolslag) hoeft de official geen uitsluitingsbriefje op  
                  te maken.  

        15.3   De kamprechter zal op basis van de uitzonderingen die op het wedstrijdprogramma zijn hernomen  
                   of op basis van het attest van motorische/auditieve beperking al dan niet de G-zwemmer uitsluiten.      
                   De zwemmer waarvan de uitzonderingen niet vooraf hernomen zijn op het wedstrijdprogramma  
                   of waarvoor het attest van motorische/auditieve beperking vóór de wedstrijd niet aan de  
                   kamprechter werd voorgelegd, zal als een valide zwemmer worden beoordeeld. 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 


