
 
 
 
Online wedstrijd Artistiek Zw figuren Beginners/Pre-Miniemen 
 
1. Elke club kan deelnemen met sporters jonger dan 12 jaar die nog niet aan het gewone 

wedstrijdcircuit deelnamen; 
 Preswimmers zijn eveneens welkom.  

       Er zijn 2 leeftijdscategorieën:  
       Beginners: 2013-2012,  
       Preminiemen: 2011-2009,  
 
2. De figuren worden door de sporter uitgevoerd op +/- 2,5 meter van de zwembadkade.  
     (Dat is ongeveer waar de lijn ligt tussen de eerste en tweede baan) 
      
3. De opname van de uitvoering wordt vastgelegd op video 
 
     3.1 De camera (Smartphone/tablet/…) staat voor de opname op een vaste plaats.  
 
     3.2   Resolutie is 1080p HD met 30fps  
            Bestanden mogen ingestuurd worden in elk gangbaar formaat (.mp4, .mov, .avi) 
 
     3.3 Ze is dusdanig geplaatst dat er een herkenbaar vast punt zichtbaar is.  
            Dat punt mag ofwel op de rand van de zwembadkade (die in dat geval mee in beeld  
            blijft) ofwel in het water aangebracht worden. 
 
     3.4 De camera staat in landscape modus (horizontaal) 
 
     3.5 De camera stelt het middelste jurylid van het panel voor 
      
     3.6 De sporter start het figuur in het water op de plaats waar de camera staat. 
 
     3.7 Indien de sporter verplaatst tijdens de uitvoering van de figuren, mag de camera wel  
            mee draaien maar zelf NIET verplaatsen. 
 
     3.8  Bij de uitvoering van alle figuren moet er op gelet worden dat het volledige lichaam  
             zowel onder als boven water de ganse tijd zichtbaar is in het beeld. 
 
4. De video’s van de opnames worden opgeslagen als  
         « Naam EN Nummer figuur - Naam Club » 
 
       Er wordt 1 video per figuur gemaakt. 



 
 
5. Indien er een Preswimmer is, wordt van die sporter een aparte video  
     gemaakt.  
    Deze video wordt apart opgeslagen als: 
         “Naam EN Nummer Figuur-Preswimmer-Naam Club” 
 
6. De figuren die gezwommen worden, zijn :  
 
     Beginners   Front Layout naar Pike Positie   Diff  0,6 
                                                         Back Layout naar Bent Knee Positie  Diff  1,0 

Back Layout naar Flamingo Positie  Diff  1,3 
310  Somersault Back Tuck    Diff  1,1 
 

     Preminiemen                            101  Ballet Leg Single    Diff  1,5 
301  Barracuda     Diff  1,9 
316  Kipnus     Diff  1,4 
361  Prawn     Diff  1,5 

 
7. Elke sporter voert het figuur 1 keer uit voor de opname.  
      Zoveel mogelijk sporters na elkaar voeren telkens hetzelfde figuur uit. Ideaal gezien zijn  
      dit alle sporters  van de club binnen de leeftijdscategorie. 
 
      Sporter 1 komt in beeld na het starten van de camera. 
      Sporter 2 komt in beeld om zich klaar te leggen voor de start van het figuur zodra 
      Sporter 1 weggezwommen is.   
      Sporter 3 komt in beeld om zich klaar te leggen voor de start van het figuur zodra  
      Sporter 2 weggezwommen is, enzovoort… 
 
      De camera wordt tussen deze sporters niet uit gezet.  
 
8. Bij alle figuren wordt dezelfde volgorde van sporters aangehouden. 
 
9. De opnames worden via Wetransfer of TransferXL verzonden naar  
       ingrid.de.kimpe@zwemfed.be ten laatste 30 mei 
 
10. De club bezorgt tegelijk met het verzenden van de video’s een lijst met de volgorde van  
        de  sporters in de opname met het document ‘Inschrijvingsformulier’  
       Er wordt 1 document per leeftijdsgroep ingestuurd. De naam van de club en de   
        leeftijdsgroep wordt vermeld in de titel. 
 
       Bijvoorbeeld: “ZWEM-Preminiemen-Online wedstrijd figuren” (waarbij ZWEM de naam  
        van de club is) 
        
11. Elke club geeft een of meerdere juryleden door die de figuren mee willen beoordelen. 



 
 
12. Minstens één panel van 5 tot 7 juryleden bekijken en beoordelen de video’s tussen  
       30 mei en 15 juni 
 
13. Na 15 Juni worden de scores ingevoerd in het rekenprogramma.  
       Ze worden ten laatste 25 juni  bekend gemaakt. 


