
 

 

I. FINA/ZWEMFED  SPORTREGLEMENTEN  ZWEMMEN   
                                                                                         2017 - 2021   

 

SW 1   WEDSTRIJDLEIDING 
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 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) 
         ……….   

SW 2.2   Controlekamer Supervisor  (voorzitter)      
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 
   ……….    
                                  -  indien geen voorzitter werd aangesteld blijft de kamprechter hiervoor  
                                     verantwoordelijk 
                                 -  samenstellen van ‘vooraf samengestelde jury’  zie deel 2 - 4.3 

SW 2.3   Starter 
                   zwemfed : - De starter mag zich plaatsen waar hij/zij het best de start/zwemmers kan waarnemen, 
              ………. 

                -  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 2.7   Zwemrechter 

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. 

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. 
  
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. ………. De tenen over de   
 bovenkant plooien van het aantikpaneel is verboden. 

 
   zwemfed  :  -  Bij gebruik van een rugslag richel worden de zwemmers van wie bij de start de       

                          tenen van beide voeten niet in contact zijn met muur of aantikplaat hierop éénmaal  
                          gewezen door kamprechter en/of starter. 

                    -  De keerpuntrechters aan de startzijde blijven na controle van de tenen stilzwijgend             
                          aan hun startblok staan om kamprechter en/of starter duidelijk te maken dat de  
                          zwemmer geen contact heeft met de tenen van beide voeten tegen muur of     
                          aantikplaat.  
                          De keerpuntrechters aan startzijde van de zwemmers die wel reglementair contact  
                          hebben doen een paar stappen achteruit.  

                   -  Bij herhaling volgt uitsluiting wegens verkeerde starthouding.  (SW 6.1.c) 
                      -  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 12   WERELDRECORDS 

SW 12.5  Ieder record dient gezwommen te worden in een officiële wedstrijd, of tijdens een individuele   
 recordpoging publiek gehouden, en ………. 

 

 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. 

                      -  Recordpogingen in het openbaar  ……….  

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 
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II. ADMINISTRATIEVE HANDLEIDING   
            bij zwemwedstrijden binnen de  ZWEMFED 

3.  VERPLICHT AANTAL OFFICIALS en LEEFTIJDSGRENS 

 3.3  Voor Vlaamse kampioenschappen, Vlaamse jeugdkampioenschappen, Vlaams zomercriterium - 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. 
                  Het Vlaams Sportbestuur Zwemmen selecteert uit de opgegeven kandidaten de                  
                  definitieve jury.  Deze personen worden verwittigd van hun aanduiding. 
 

 3.4  Voor andere wedstrijden met een ‘vooraf samengestelde jury’ zal de kamprechter van dienst  
         vooraf een jury samenstellen. De weerhouden officials worden door de organiserende club vooraf     
          verwittigd van hun aanstelling. 
 

   3.4  Bij een ‘vooraf samengestelde jury’ onder 3.3 en 3.4 worden de clubs beboet wegens ‘te kort aan  
          officials’ die bij ‘uiterste datum van inschrijving’ (UDI) de oorspronkelijke inschrijving te weinig  
          officials opgaven volgens 3.1 

                ………. 
 
4.  JURYSAMENSTELLING  
        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.             

 

8.  ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN BINNEN DE  ZWEMFED 
 

      AANDACHT :  -  Uiterste inschrijfdatum voor wedstrijden op uitnodiging is 14 dagen. 
         ………. 
                               -  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’  
                               ……….         

 

  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. 

                 *  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. 

 

    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. 
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    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 
          -  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. 
      - 1 uitslag + 1 ondertekend wedstrijdverslag waarbij de origineel ondertekende outprint  
                                 van de geupdate jurysamenstelling uit MeetManager MOET worden gevoegd, te  

                       verzenden naar de Federatie 
    - mogelijke andere richtlijnen van Federatie, Provincie toe te passen, maar met  
          inachtneming van vorige punten.  
    

 
 
 
 
 
  
ALGEMENE UPDATE  : 
 
-     Raad van Bestuur   =   Bestuursorgaan 
-   VZF   =   zwemfed 
- VSC   =   VSW   (Vlaams Sportcomité Wedstrijdzwemmen) 
- provinciaal   =   regionaal 
 


