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DEEL I : FINA TECHNICAL SWIMMING RULES 

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 officiëlen. 
Het comité heeft de macht wedstrijden uit te stellen en kan richtlijnen geven 
zover deze verenigbaar zijn met de specifieke reglementen eigen aan  de 
betreffende wedstrijd. 

 
SW 1.2   Bij Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen, zal het FINA bureau volgende 
              minimum aantal officiëlen benoemen om de wedstrijden reglementair te laten 
              controleren: 
 Kamprechter (1), Controlekamer supervisor (1), Zwemrechters (4), Starters (2), 

Hoofdkeerpuntrechters (2) (1 aan elk zwembadeinde), Keerpuntrechters (1 aan 
elke kant van elke baan), Hoofdsecretaris (1), secretaris (1), oproepkamer 
verantwoordelijken (2), valse startlijn-bedienaar (1), speaker(1). 

 
 SW 1.2.1  Voor alle andere internationale wedstrijden zal de beherende organisatie 

hetzelfde aantal of een lager aantal officiëlen benoemen, onderworpen aan de 
goedkeuring van de bevoegde regionale of internationale autoriteit.  

 

SW 1.2.3  Waar evenwel geen Automatische Elektronische tijdopname beschikbaar 
is, zal deze installatie vervangen worden door een Hoofdtijdopnemer en 
drie tijdopnemers per baan, en 2 extra toegevoegde tijdopnemers.   

SW 1.2.4  Een Hoofdaankomstrechter en aankomstrechters zijn vereist wanneer er geen 
               Automatische uitrusting en/of drie digitale tijdopnemers per baan 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 door de televisie 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  OFFICIËLEN 

SW 2.1 DE KAMPRECHTER 
 
SW 2.1.1  De kamprechter heeft de volledige controle en het volledig gezag over alle 

officiëlen. Hij bevestigt hun aanstelling en deelt hen alle specifieke regelingen en 
kenmerken mee betreffende de wedstrijd. 
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. 

 
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. 
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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 ze 
functioneert, zal toegepast worden zoals omschreven in SW 13.   

 
SW 2.1.4  De kamprechter verzekert de aanwezigheid van alle noodzakelijke officiëlen 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 officiëlen 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 te 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 officiëlen 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  De kamprechter diskwalificeert elke zwemmer 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 bevoegdheid 
van de kamprechter. 

    SW 2.2  CONTROLEKAMER SUPERVISOR 
 
SW 2.2.1  De supervisor zal de automatische tijdopnameprocedure evenals de cameras voor 

de back-up procedure superviseren.  
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-opname gebruikt voor back-up tijdsbepaling 

herbekijken voor het bevestigen van een niet correcte aflossing. 
SW 2.2.5  De supervisor controleert de afzeggingen na reeksen of voor finales, noteert de 

resultaten op de officiële documenten, noteert alle gevestigde records en 
bevestigt de behaalde resultaten.  

SW 2.3  DE 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, 

vrijwillig een bevel negeert 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.  
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SW 2.3.3  De starter heeft het recht te beslissen of een start correct is. Deze beslissing 
               blijft evenwel ondergeschikt aan de eigen 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. 

SW 2.4 DE OPROEPKAMERVERANTWOORDELIJKEN 
 

SW 2.4.1  De oproepkamerverantwoordelijke zal de zwemmers verzamelen voor elke 
wedstrijd.     

SW 2.4.2  De oproepkamerverantwoordelijke zal de kamprechter elke overtreding 
betreffende reclame rapporteren (GR6) en elke zwemmer die niet aanwezig is in 
de oproepkamer 

SW 2.5  HOOFDKEERPUNTRECHTER 
 
SW 2.5.1  De hoofdkeerpuntrechter is ervoor verantwoordelijk dat de keerpuntrechters hun 

taak naar behoren vervullen tijdens de wedstrijd. 
 
SW 2.5.2  De hoofdkeerpuntrechter ontvangt de rapporten van de keerpuntrechters indien 

zij een inbreuk vaststelden en legt deze onmiddellijk aan de kamprechter voor. 

SW 2.6 KEERPUNTRECHTERS 
 
SW 2.6.1  Aan elke zijde van het zwembad wordt één keerpuntrechter per baan aangesteld. 
 
SW 2.6.2  Iedere keerpuntrechter zal nagaan of de zwemmers de reglementaire keerpunten 

van de gezwommen stijl uitvoeren, te beginnen vanaf het begin van de laatste 
armbeweging alvorens aan te tikken en eindigend met de beëindiging van de 
eerste armbeweging na het keerpunt. De keerpuntrechter aan de startzijde zal 
nagaan dat de zwemmers de startprocedure respecteren tot en met het einde van 
de eerste armbeweging. De keerpuntrechter aan de zijde van het wedstrijdeinde 
zal nagaan dat de zwemmers de wedstrijd beëindigen overeenkomstig de 
reglementen van de betreffende stijl. 

 
SW 2.6.3  Tijdens de individuele wedstrijden van 800 en 1500 meter zal elke 

keerpuntrechter aan de keerpuntzijde de door de zwemmer van zijn baan reeds 
gezwommen aantal banen noteren, en tevens de zwemmer informeren over het 
nog door hem te zwemmen aantal banen door middel van het tonen van de 
“tussenafstandskaarten”. Een semi-elektronische uitrusting mag onder water 
gebruikt worden om de aanduiding te geven. 

 
SW 2.6.4  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 alvorens 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. 
 

SW 2.6.5  Elke keerpuntrechter aan de startzijde zal nagaan, in aflossingswedstrijden, of de 
startende zwemmer nog contact heeft met het startblok wanneer de vorige 
zwemmer de aankomstwand aantikt. Wanneer Automatische Elektronische 
aflossingcontrole aanwezig is, zal deze gebruikt worden overeenkomstig SW 13.1 
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SW 2.6.6  De keerpuntrechter zal elke overtreding melden aan de  
hoofdkeerpuntrechter op ondertekende kaarten met vermelding van de wedstrijd, 
het baannummer en de vermelding van de overtreding. Deze laatste zal het 
rapport onmiddellijk overmaken aan de kamprechter. 

SW 2.7 DE ZWEMRECHTER 
 
SW 2.7.1  De zwemrechters vervullen hun functie aan de beide zijden 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 elke overtreding aan de kamprechter op 

ondertekende kaarten met vermelding van de wedstrijd, het baannummer en de 
omschrijving van de overtreding. 

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 
opgesteld. Wanneer de automatische elektronische tijdopname niet wordt gebruikt 
dient hij twee extra tijdopnemers aan te duiden.  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 drie digitale chronometers 
gebruikt per baan, zal de definitieve tijd en de plaats bepaald worden door de tijd. 

 
SW 2.8.2  De hoofdtijdopnemer moet van de tijdopnemers van elke baan een kaart 

ontvangen waarop de opgenomen tijden staan.  Indien nodig mag hij de chrono’s 
controleren. 

 
SW 2.8.3  De hoofdtijdopnemer noteert of controleert de officiële tijd op de kaart van elke 

baan. 

SW 2.9  TIJDOPNEMERS 
 
SW 2.9.1  Iedere tijdopnemer neemt de tijd op 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. 

 
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 meters. 

 
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 het korte fluitsignaal van de kamprechter bij het begin van de volgende reeks.  
 

SW 2.9.4  Tenzij een videocontrolesysteem in gebruik is, kan het noodzakelijk zijn de 
volledige handtijdopname te gebruiken, zelfs wanneer een automatische 
elektronische tijdopname gebruikt wordt. 
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SW 2.10  HOOFDAANKOMSTRECHTER 
 
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 
 
SW 2.11.1  De aankomstrechters worden op verhoogde plaatsen gepositioneerd in de 

verlenging van de aankomstlijn, zodat zij op elk ogenblik een klaar zicht hebben 
op de wedstrijd en op de aankomstlijn, tenzij zij een Automatische Apparatuur 
bedienen met dewelke zij in hun toegewezen baan een knop in werking stellen bij 
het beëindigen van de wedstrijd. 

 
SW 2.11.2  Na elke wedstrijd beslist en rapporteert de aankomstrechter de plaats van de 

zwemmers volgens de aan hem gegeven instructie. 
Aankomstrechters, andere dan Automatische knopbedienaars kunnen niet als 
tijdopnemer fungeren in dezelfde wedstrijd. 

SW 2.12 WEDSTRIJDSECRETARIAAT  

(buiten Olympische Spelen en  Wereldkampioenschappen) 

SW 2.11.1  De hoofdsecretaris is verantwoordelijk voor de controle van de computeruitslag 
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 2.11.2   De secretarissen controleren de forfaits na reeksen of finale, notuleren de 

resultaten op de officiële formulieren, noteren alle nieuw gevestigde records, en 
houden de stand of de punten bij waar dit vereist is. 

SW 2.13 OFFICIELE BESLISSING 
 
SW 2.13.1  A L L E  0 F F I C I Ë L E N nemen hun beslissing volledig autonoom en 

onafhankelijk van elkaar tenzij anders bepaald in de Zwemreglementen. 
 
 

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 
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SW 3.1.1  Van alle ingeschrevenen moeten de best gezwommen wedstrijdtijden in de 
periode van de voorafgaande twaalf maanden , voor de limietdatum van de 
inschrijvingen van de wedstrijd, op de inschrijvingsbladen 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: 
 
SW 3.1.1.1  Ingeval van slechts één reeks zal deze als rechtstreekse finale gezwommen 

worden tijdens de finalesessie. 
 
SW 3.1.1.2  Ingeval 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. ... 

 
SW 3.1.1.3  Ingeval er drie reeksen zijn wordt de snelste inschrijftijd geplaatst in de derde 

te zwemmen reeks, de tweede tijd in de tweede reeks en de derde inschrijftijd in 
de eerste te zwemmen reeks. De vierde beste tijd weerom in de derde te 
zwemmen 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  Ingeval er 4 of meerdere reeksen zijn, worden de drie laatste reeksen 

ingedeeld volgens SW 3.1.1.3 hierboven. 
De reeks die aan deze drie voorafgaat bevat de volgende beste 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  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 3.1.1.6  Wanneer gezwommen wordt in een 10-banen bad en er gelijke inschrijftijden       

zijn 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 3.1.1.7 Wanneer er geen 10-banen bad beschikbaar is, dan 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. 
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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 faciliteiten, 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 
 
SW 3.2.1  Voor de halve-finales, zullen de reeksen op dezelfde wijze worden samengesteld 

zoals bepaald in SW 3.1.1.2. 
 
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 worden zullen de 

banen worden ingedeeld op basis van de in de schiftingsreeksen gezwommen 
tijden en overeenkomstig SW 3.1.2. 

 
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 mag niet vroeger gezwommen worden dan één uur nadat alle 
betrokken zwemmers hun schiftingsreeks beëindigd hebben.  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 (A of B) of een halve-finale 

forfait geven zullen de reserves opgeroepen worden in de volgorde van hun 
resultaten in de schiftingsreeksen...  

        De finalewedstrijd of halve-finale wedstrijd of wedstrijden dienen dan 
heringedeeld te worden met de nieuwe tijden, en supplementaire bladen dienen te 
worden opgemaakt, en dit volgens SW 3.1.2. 

 
SW 3.2.5 Bij reeksen, halve finales en finales moeten de zwemmers zich in de eerste 

oproepkamer melden ten laatste 20 minuten voor de start van hun reeks. Na 
inspectie gaan de zwemmers verder naar de laatste oproepkamer. 

 
SW 3.3  In andere wedstrijden kan lottrekking gebruikt worden om de baanindeling te 

organiseren. 

SW 4   DE START 
 
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.   
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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, beveelt de starter "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 bevestigd aan elk 
startblok.  

 
SW 4.4   Elke zwemmer die vertrekt voor het signaal 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 voor het 
fluitsignaal zou klinken, dan wordt het signaal niet gegeven.                                                 
De overblijvende zwemmers worden teruggeroepen en er wordt opnieuw gestart.   

 De kamprechter herbegint de startprocedure, beginnende met het lange 
fluitsignaal (het tweede fluitsignaal bij rugslag), zoals beschreven in SW 2.1.5                       

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-estafette of bij de persoonlijke wisselslag 
moet het vrije slag gedeelte gezwommen worden in om het even welke stijl 
behalve de rugslag, schoolslag of vlinderslag. 

 
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. 

 
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, en dit gedurende elk 
ogenblik van de wedstrijd. 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, bij de aankomst en gedurende maximaal 15 meter na de start en na 
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elk keerpunt. Op dat punt moet, het hoofd de waterspiegel doorbroken hebben. 
 
SW 6.4   Gedurende het keerpunt dient een deel van het lichaam van de zwemmer de muur 

aan te raken in zijn/haar eigen respectievelijke baan. Gedurende het keerpunt 
mogen de schouders over de verticale as gedraaid worden naar de borst toe, 
waarna een ononderbroken armtrekbeweging, hetzij met één arm hetzij met beide 
armen gelijktijdig, mag uitgevoerd worden om het keerpunt in te zetten.  De  
zwemmer moet de rugligging terug aangenomen hebben wanneer hij de muur 
verlaat. 

 

SW 6.5  Bij de aankomst van de wedstrijd dient de zwemmer de muur te raken 
terwijl hij zich in rugligging bevindt 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. Eén vlinderslagbeenslag is toegelaten tijdens de eerste armslag, 
gevolgd door een schoolslag beenbeweging.  

 
SW 7.2  Vanaf het begin van de eerste armbeweging, na 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.  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. 

 
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 bij het keerpunt, 
gedurende het keerpunt en  bij de laatste armbeweging bij de aankomst. De 
handen worden terug naar achter gebracht gelijk met of onder het wateroppervlak. 
Behalve tijdens de eerste slag na start en na elk keerpunt mogen de handen bij het 
terugkeren niet voorbij de heupen gebracht worden. 

 
SW 7.4  Tijdens elke volledige cyclus moet een deel van het hoofd het wateroppervlak 
             doorbreken. Het hoofd moet het wateroppervlak doorbreken alvorens de handen 
             terug naar binnen gebracht worden op het ogenblik dat zij de maximale zijwaartse 
             uitstrekking bereiken van de tweede armbeweging.  Alle beenbewegingen moeten 
             tegelijkertijd 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. Een schaarbeweging, fladderende beweging of dolfijnslag is niet 
toegelaten uitgezonderd zoals beschreven in SW 7.1 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. 

 
SW 7.6   Bij ieder keerpunt en bij de aankomst moet het contact met de muur met beide 

handen gelijktijdig gebeuren, hetzij gelijk met, hetzij boven, hetzij onder het 
wateroppervlak. Het hoofd mag ondergedompeld blijven na de laatste 
armtrekbeweging voorafgaand aan het aantikken, op voorwaarde dat het de 
wateroppervlakte doorbrak tijdens de laatste volledige of onvolledige 
schoolslagbeweging voor het aantikken. 
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SW 8  VLINDERSLAG 
 
SW 8.1 Vanaf de eerste armbeweging na de start of na het keerpunt, dient het lichaam op 

de borstzijde te liggen. Dolfijnslagen met de voeten onder water bij zijligging van 
de zwemmers zijn toegelaten. Het is op geen enkel moment toegelaten zich op de 
rug te draaien. 

 
SW 8.2 Beide armen moeten samen boven water naar voor gebracht worden en daarna 

tegelijkertijd naar achter gedurende de wedstrijd, ondergeschikt aan S.W. 8.5. 
 

SW 8.3 Al de bewegingen van de voeten moeten gelijktijdig uitgevoerd worden. 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 gelijktijdig gebeuren, hetzij gelijk met, hetzij boven of 
onder het wateroppervlak.  

 
SW 8.5    Na de start en na elk keerpunt is het de zwemmer toegelaten één of meer 

bewegingen met de voeten en één armtrekbeweging 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. 
SW 9.2   In de wisselslag-aflossing zwemmen de zwemmers de vier te zwemmen slagen in 

deze volgorde: rugslag, schoolslag, vlinderslag en vrije slag. 
 
SW 9.3   Elk deel van de wisselslag dient beëindigd te worden in overeenkomst met de 

regels van de betreffende slag. 

SW 10  DE ZWEMWEDSTRIJD 
 
SW 10.1  Alle individuele wedstrijden worden gezwommen als afzonderlijke wedstrijden 

voor dames en heren 
  
SW 10.2   Een zwemmer die alleen zwemt dient de volledige afstand af te leggen wil hij zich 

plaatsen. 
 
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. 

 
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 
geen stap doen. 
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SW 10.6   Het is niet toegelaten aan de zwemlijnen te trekken. 
 
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.  

 
SW 10.8  Het is aan 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, uithoudings- of weerstandsvermogen te verhogen (zoals daar zijn 
handschoenen met tussenweb, zwemvliezen, vinnen enz. ...). Zwembrillen zijn 
toegelaten. 
 Geen enkele tape op het lichaam is toegelaten behalve degene die zijn 
 goedgekeurd door Medische Commissie van de FINA. 

  
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. 

 
SW 10.10   Elke aflossingsploeg bestaat uit vier zwemmers. 
 
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. 

 
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 
éénmaal 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.  De vervangingen mogen 
maar gebeuren bij een  dringend ziektegeval en bevestigd door een medisch 
attest.  

 
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 
schiftingsreeks, of, indien de overtreding in een finale plaats heeft of in de 
laatste schiftingsreeks kan hij deze laten herzwemmen. 

 
SW 10.16  Geen gangmaking is toegelaten noch mag enig hulpmiddel gebruikt worden of 

een plan aangenomen dat dit effect zou hebben. 
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SW 11  DE TIJDMETING 
 
SW 11.1 De automatische elektronische tijdmetings apparatuur zal onder toezicht staan 

van aangeduide officiëlen. 
De tijden genoteerd door de automatische elektronische apparatuur worden 
gebruikt om de winnaar aan te duiden, waarbij de plaats en de tijd van elke baan 
van toepassing is. 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 klaar en 
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. Zouden 
tijden beschikbaar zijn tot op 1/1000° van een seconde dan zal het derde cijfer 
noch genotuleerd worden, noch gebruikt om tijd of plaats aan te duiden. 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 scorebord zal enkel 
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 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 tijden zijn, 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 wisselslagwedstrijd 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. 

SW 12  WERELDRECORDS 
 
SW 12.1 tot en met SW 12.17 beschrijven de voorwaarden en de procedure voor de 
vestiging en de toekenning van een wereldrecord. Wij vermelden hier enkel: 
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SW 12.1 Als 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 AFLOSSING:            4x 100 en 4x200 meter 
WISSELSLAG AFLOSSING:          4x100 meter 

 
SW 12.2 Als 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 AFLOSSING:            4x100 en 4x200 meter 
 WISSELSLAG AFLOSSING:          4x100 meter 
 
 
SW 12.3  Leden van een aflossingsploeg dienen dezelfde nationaliteit te hebben. 
 
SW 12.4  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.  

 
SW 12.5.1  Het zwembad moet gehomologeerd zijn door de bevoegde commissie. 
 

SW 12.5.2  Wanneer een beweegbare schot wordt gebruikt moet de meting van elke 
baan bevestigd worden op het einde van de wedstrijd waarin de tijd 
werd gerealiseerd. 

SW 12.6  Wereldrecords worden enkel aanvaard, wanneer de tijden opgenomen zijn door 
 een A.E.I. of wanneer deze uitvalt door een S.A.E.I. 

  
SW 12.7  Wereldrecords kunnen enkel gevestigd worden door zwemmers die een door FINA 

 goedgekeurd badpak dragen. 
 
SW 12.8 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. 

 In het geval van een gelijkheid in een recordpoging dienen de gelijke zwemmers 
telkens als winnaar beschouwd te worden. 

 
SW 12.9 Wereldrecords kunnen enkel gevestigd worden in zoetwater. Wereldrecords     

                 gezwommen in zeewater of oceaanwater zullen niet erkend worden. 
 
SW 12.10  De eerste zwemmer van een aflossing mag een 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 deel gezwommen had. 
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SW 12.11   Een zwemmer kan een wereldrecord aanvragen voor een  
tussenafstand, bij een individuele wedstrijd. Hijzelf, zijn 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. 

 
SW 12.12  tot SW 12.18: zie het officiële FINA handboek 

 
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. 

 
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 Menselijke opname van alle tijden en plaatsen. 
 
SW 13.2.3 De officiële plaats wordt als volgt bepaald: 
 
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. 

 
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 of de Semi Automatische tijd. 

 
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.   
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ZWEMKLEDIJ 
 
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. 
 
GR 5.3  De kamprechter heeft het recht een zwemmer, wiens badpak of tekens op het 

lichaam niet overstemmen met deze regels,  de start te weigeren. 
 
BL 8.1  Alle FINA goedgekeurde zwemkledij, die gebruikt wordt tijdens Olympische Spelen 

en wereldkampioenschappen, moeten door de FINA goedgekeurd zijn ten laatste 
12 maanden voor de start van deze competities. 

 
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  Vanaf 1 januari 2010 mag een zwempak voor mannen 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. 

 
 
 
 

  

REGLEMENTEN LEEFTIJDSCATEGORIEËN IN ZWEMMEN 
 
 
SWAG1 Het is elke federatie toegelaten zijn eigen reglement betreffende 

leeftijdscategorieën aan te nemen, waarbij de FINA technische reglementen 
gebruikt worden. 
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DEEL2: HANDLEIDING VOOR ZWEMWEDSTRIJDEN BINNEN DE 
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE 

 

Inleiding en gebruikte afkortingen 
 
Met verwijzing naar de K.B.Z.B.-reglementen derde deel Sportreglementen, Hoofdstuk 2 
Sportreglement zwemmen artikel 101 en 104 par 2 volgen hier de bepalingen die van 
toepassing zijn op de officiële zwemwedstrijden gehouden binnen de Vlaamse 
Zwemfederatie. 
 
GEBRUIKTE  AFKORTINGEN 
 
S.W.  Verwijst naar het FINA handboek 01-02 'SWIMMING RULES" 
 
F. R.  Verwijst naar het FINA handboek 01-02 "FACILITY RULES" 
 
VZF  Vlaamse Zwemfederatie 
 
NSC-Zw: Nationale Sportcommissie Zwemmen 
 
VSB-Zw : Vlaams Sportbestuur Zwemmen 
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HOOFDSTUK 1.Inhoud, rechtsbevoegdheid, toepassing en van 
krachtwording. 
 
1.1 Deze handleiding geeft de officiële VZF-interpretatie en -verklaring van de officiële 

FINA-reglementen Zwemmen. 
 
1.2  Daarnaast worden bepalingen, eigen aan, en noodzakelijk voor de goede en identieke 

organisatie van zwemwedstrijden binnen de VZF vastgelegd. 
 
1.3  Voor binnen de VZF gezwommen internationale wedstrijden zijn enkel de letterlijke 

FINA-reglementen van toepassing.  
 
1.4  Voor de andere binnen de VZF gezwommen zwemwedstrijden vormen de 

FINA-reglementen, samen met de handleiding één geheel.  ZIJ ZIJN SAMEN OFFICIEEL 
VAN TOEPASSING EN VORMEN IN HUN GEHEEL HET TOE TE PASSEN REGLEMENT. 

 
1.5  Enkel het VSB-Zw is bevoegd de handleiding samen te stellen, de interpretaties te 

officialiseren, verklaringen of uitbreidingen op te stellen, artikels te wijzigen of te 
schrappen. 

 
1.6  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. 

 
1.7  Het VSB-Zw kan een wijziging aan de handleiding enkel doorvoeren na: 
 
1.7.1  Een vraag tot verklaring of klacht tegen een toepassing die als fout wordt gezien, 

door een officiële vergunninghouder via zijn club, tijdens een nationale wedstrijd. Of 
door een rechtsprekend comité binnen een Provincie of Federatie, los van een 
wedstrijd. 
Deze wijziging wordt ingevoerd: 

1.7.1.1  Tijdens de vergadering van de NSC-Zw. tijdens de wedstrijd.  De wijziging 
wordt dadelijk van kracht, en ze wordt tijdens de eerstvolgende 
vergadering genotuleerd. 

1.7.1.2  Tijdens een gewone vergadering (volgend op de vraag of de klacht), NSC-
Zw, of zetelend als beroepscomité. 

   
 1.7.2  Op eigen beslissing kan het VSB-Zw ten alle tijden het zwemreglement wijzigen.  
  
1.7.3  Een wijziging van het FINA-reglement. 

 
1.8  Het VSB-Zw 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. 

 
1.9 De beslissing wordt van kracht: 
 
1.9.1 Onmiddellijk indien de commissie beslist tijdens een wedstrijd. 
   
1.9.2 Op de datum bepaald door het VSB-zw  
   
1.10  Het VSB-Zw is er toe gehouden de permanente juistheid van de handleiding te   

verzekeren, de wijzigingen exact toe te voegen, en de regelmatige publicatie te 
organiseren. 
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HOOFDSTUK 2 
 
Interpretatie en (of) verklaring van de FINA-reglementen voor zwemwedstrijden binnen de 
Vlaamse Zwemfederatie en de daaruit voortvloeiende organisatorische, administratieve en 
praktische richtlijnen. 
 

2.1  WEDSTRIJDLEIDING 
 
2. 1.1  Bij SW 1. 1 Het wedstrijdcomité bestaat binnen de VZF, uit volgende  instanties: 
 Vlaamse kampioenschappen             VSB-Zw 
 Vlaams Zomercriterium                  VSB-Zw 
 Provinciale kampioenschappen          Provinciaal bestuur 

Wedstrijden door club                      Het clubbestuur (van lokaal tot                  
internationaal) 

Opmerking : voor wedstrijden georganiseerd door één der bovenvermelde instanties maar 
niet vermeld op de lijst, worden zijzelf als wedstrijdcomité aanzien. 
 
2.1.2  Bij SW 1.2 Voor iedere wedstrijd zal het wedstrijdcomité ernaar streven een zo 

optimaal mogelijk jury samen te stellen volgens de FINA SW 1.2 
 
2.1.2.1 Voor de Federale Kamp. of wedstrijden door de Federatie ingericht bepaalt het 

VSB-Zw de samenstelling van de jury. Voor Provinciale kampioenschappen bepalen 
de Provinciale besturen de wijze van samenstelling van de jury. 

 
2.1.2.2 Voor wedstrijden georganiseerd door een club (van lokaal tot internationaal): 

Is er tenminste nodig: één kamprechter (1) 
 één starter (1) 
 één tijdopnemer per baan 

twee aankomstrechters (2), indien er geen drie 
      tijdopnemers per baan tijd opnemen. 

 twee keerpuntrechters (2) 
 één jurysecretaris (1) 
 één zwemrechter * (1)  zie ook 2.1.3 + 2.7.1 
                  *  Indien geen zwemrechter mogelijk is, dan wordt deze taak vervuld 
                      door de kamprechter  

  Dit, is het noodzakelijke minimum zonder dewelke een wedstrijd niet mag 
doorgaan. 

 
2.1.2.3 Voor internationale wedstrijden met elektronische tijdopname die voorkomen op de 
LEN-kalender: 
     één voorzitter (controlekamer supervisor) 
     één kamprechter 
     één zwemrechter 
     één starter federaal niveau 
     één jurysecretaris federaal niveau 
     twee aankomstrechters 

drie officials per baan, waarvan één handchrono, één 
     peer en één keerpuntrechter      

één keerpuntrechter per baan 
twee oproepkamerverantwoordelijken 

 
2.1.3  De taak van de 15-meter rechter mag uitgevoerd worden door de zwemrechter 
alsook door de bediener van de valse startlijn, op voorwaarde dat deze laatste de functie 
van TAK2 bezit. 
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2.2  OFFICIËLEN 
 
ALLE OFFICIËLEN DIENEN STEEDS VOOR OGEN TE HOUDEN DAT,  INGEVAL VAN 
TWIJFEL OVER DE JUISTE TOEPASSING VAN DE REGLEMENTEN, ZIJ ALTIJD HET 
VOORDEEL VAN DE TWIJFEL AAN DE ZWEMMER DIENEN TE LATEN. 
 
2.2.1  De clubs dienen twee soorten officiëlen aan te duiden: 
 
  a) Een clubafgevaardigde: het aanduiden van en de aanwezigheid van een 

clubafgevaardigde is verplicht telkens een club aantreedt. De clubafgevaardigde 
dient vergunninghouder, bij de club die hij vertegenwoordigt, te zijn. Hij is 
verantwoordelijk voor alle aanwezige vergunninghouders van zijn club. De 
clubafgevaardigde mag nooit een official functie waarnemen op de wedstrijd 
waar hij afgevaardigde is. 

b) Officials bij de jury: het verplicht aantal officials wordt door het VSB-Zw bepaald. 
(zie bijlage 4) 

c) De aanduiding van afgevaardigde en officials moet gebeuren samen met het 
insturen van de inschrijvingen, behalve voor wedstrijden waarbij de jury benoemd 
wordt (2.1.2.1). Een afgevaardigde of official die verhinderd is, moet vervangen 
worden. 

d) De aangestelde officials moeten kunnen fungeren overeenkomstig de voorwaarden 
die de Federatie aan zijn officiëlen stelt.  Zij dienen steeds  

    vergunninghouder te zijn bij de club die ze vertegenwoordigen. 
 
2.2.2  De aangeduide officials zijn ertoe gehouden zich ter beschikking te stellen van de 

kamprechter voor het samenstellen van de wedstrijdjury. Zij moeten hetzij zijzelf, 
hetzij hun vervanger, dertig minuten  voor de aanvang van de wedstrijd samenkomen 
in het lokaal waar de juryvergadering plaats heeft.  De clubs wier officials op deze 
samenkomst afwezig zijn hebben geen verhaal wanneer zij daardoor niet in de jury 
vertegenwoordigd zijn. 

 
2.2.3  Enkel indien zij een bijzondere en ernstige reden kunnen doen gelden om, indien toch 

aanwezig, geen officiële functie waar te nemen, en indien de kamprechter daarvan 
verwittigd is, kan de kamprechter hen hiervan ontslaan en de nodige schikkingen 
nemen om de wedstrijd reglementair te laten verlopen. 

 
2.2.4  De jurysecretaris zal aan de kamprechter meedelen welke clubs in gebreke zijn 

gebleven (= geen clubafgevaardigde of officials aangeduid op het 
inschrijvingsformulier of afwezig op de wedstrijd en geen vervangers).   
De kamprechter dient dit op zijn verslag te vermelden, waardoor de Federatie de club 
zal beboeten volgens haar normen. 

 
2.2.5  Elke official, in om het even welke functie waarvoor hij werd aangeduid, die een 

overtreding vaststelt zelfs één waarvoor hij niet  specifiek werd aangeduid dient de 
kamprechter te verwittigen 

 
2.2.6  Enkel de tijdopnemers mogen chrono’s hanteren tijdens de zwemwedstrijd. 
 

2.3  DE VOORZITTER bij SW 2.2 
 
2.3.1  De voorzitter ondersteunt de kamprechter in zijn/haar verantwoordelijkheid voor wat 
         betreft genomen beslissingen over de wedstrijd en diens jurering.  
  De voorzitter zal er steeds op toezien dat alle beslissingen worden genomen naar de 
         geest van de wedstrijd en het wedstrijdreglement 
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2.3.2  De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de 
         wedstrijd, zoals :  
 
 -  problemen bij jurysecretariaat, oproepkamer en wedstrijdsecretariaat 
 -  eindbeslissingen over tijdsregistratie i.s.m. jurysecretaris 
 -  ‘reeksen en finales’ : samenstelling, controle, reserven, forfaits, affichering, update 
            finalelijsten, micro … 

 -  uitslagcontrole vòòr affichering 
 -  eindbeslissing samenvoeging van reeksen en rechtstreekse finales 
 -  behandeling alle officiële klachten 
 -  controle en opvolging indienen  aflossingsploegen 
 -  administratieve afhandeling van uitsluitingen 
    LET WEL : de kamprechter zelf beslist over het al dan niet aanvaarden van 
                        uitsluitingen  

2.4  DE KAMPRECHTER bij SW 2.1 
 
2.4.1  De kamprechter heeft de leiding van de wedstrijd van zodra hij zich in de 

onmiddellijke omgeving van het zwembad bevindt, tot hij deze omgeving verlaat. 
 
2.4.2  Hij controleert en treedt met gezag op, tegenover al de officials, clubafgevaardigde, 

deelnemers en toeschouwers. Hij geeft de officials de nodige onderrichtingen 
betreffende de specifieke reglementen van de wedstrijd. Bij bekerbetwistingen 
verklaart hij het bekerreglement. 

 
2.4.3  Bij niet aanstelling van een hoofdtijdopnemer controleert hijzelf het juist functioneren 

der chrono’s: de looptijd minstens 5 min. en in overeenstemming met de geschatte 
duur van de langste wedstrijd. De maximale toegelaten afwijking bedraagt 
30/hondersten van één seconde van de gemiddelde tijd. 

 
2.4.4  bij SW 2.1.4 De KR heeft de bevoegdheid om bij een tekort aan juryleden erkende 

aanwezige officiëlen, die niet voorkomen op de inschrijvingslijsten, aan te duiden om 
in de jury te functioneren.  

 
2.4.5.1 Bij SW 2.1.5 Bij wedstrijden waar het niet nodig is de zwemmers uit te nodigen zich 

te ontdoen van de bovenkleding, volstaat één lang fluitsignaal om hen op het 
startblok te laten plaats nemen, of voor rugslag, zich in het water te begeven. 

 
2.4.5.2 Bij SW 2.1.5 De gestrekte arm is een horizontaal gestrekte arm, zichtbaar voor alle 

officials, hij laat de arm pas zakken wanneer het startsignaal wordt gegeven. 
 
2.4.6  De kamprechter kan steeds de zwemmer verwittigen van een foutieve starthouding. 

Zolang bij rugslag de kamprechter de startprocedure niet aan de starter heeft 
overgedragen (strekken van arm) MOET de tijdopnemer een verkeerde starthouding 
aan de zwemmer melden.  

2.5  DE STARTER BIJ SW 2. 3 
 
2.5.1 Bij SW 2.3.1 Enkel de kamprechter beoordeelt de zwemmers op hun starthouding 

voor het strekken van de arm.   Pas bij het strekken van de arm vertrouwt hij de 
zwemmers toe aan de starter.  

 'Foutieve houdingen bij de start dienen door de starter aan de kamprechter 
gesignaleerd te worden die zal uitsluiten. 

 
2.5.2 Bij SW 2.3.4 De starter neemt plaats aan de zijkant van het zwembad, op ongeveer 

vijf (5) meter van de startlijn. Hij controleert of alle zwemmers de voor die 
betreffende slag reglementaire houding aangenomen hebben.  
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Bij  elke start zorgt hij ervoor dat alle deelnemers en de tijdopnemers het bevel "op 
uw plaatsen" en het startsignaal kunnen horen. 

 
2.5.3  De starter kan onder geen enkele voorwaarde als tijdopnemer fungeren, enkel de 

taak als aankomstrechter kan hem toegewezen worden.    
 
2.5.4  Bij gebruik van AEI dient de starter de bevoegdheid SF te bezitten (zie ook 3.2.2.2.) 

2.6  DE HOOFDKEERPUNTRECHTER BIJ SW 2.5 
 

2.6.1  De hoofdkeerpuntrechter kan van de kamprechter opdracht krijgen om op wedstrijden 
         met vooraf samengestelde hoofdjury de baanindeling van de keerpuntrechters 
         te bepalen. 
 
2.6.2  De hoofdkeerpuntrechter is verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte  
         uitsluitingsvoorstellen van de keerpuntrechters aan de kamprechter en treedt op bij 
         alle problemen van de keerpuntrechters. 

2.7  DE KEERPUNTRECHTER BIJ SW 2.6 
 
2.7.1  Het keerpuntplatform moet altijd vrij zijn. De keerpuntrechter zal niet toelaten dat 

iemand die geen deel uitmaakt van de jury er zich bevindt. Zo nodig doet hij een 
beroep op de kamprechter. De keerpuntrechter laat zich niet verleiden tot discussie. 
Hij verwijst iedereen naar de kamprechter. 

 
2.7.2  In toepassing van SW 2.6.2:  Iedere keerpuntrechter zal nagaan of de zwemmers de 

reglementaire keerpunten van de gezwommen stijl uitvoeren, te beginnen vanaf het 
begin van de laatste armbeweging alvorens aan te tikken en eindigend met de 
beëindiging van de eerste armbeweging (behalve bij schoolslag: tweede 
armbeweging) na het keerpunt. De keerpuntrechter aan de startzijde zal bij de start 
de 1e beweging na start, tot en met het einde van de eerste armbeweging (behalve 
schoolslag:  tweede armbeweging) controleren." 

 
2.7.3  Bij SW 2.6.3 en SW 2.6.4 Betreffende wedstrijden 800 en 1500 meter 
 Voor alle wedstrijden binnen de VZF geldt volgende procedure, zowel voor 

wedstrijden in 25 meter als in 50 meter bad: 
  De verantwoordelijke keerpuntrechter van elke baan zal de tussenafstandskaarten 

tonen langs de zijde van het keerpunt, en op die wijze de zwemmer meedelen 
hoeveel banen nog te zwemmen zijn. 

 
Vb   1500 M. in 50 M. bad aftellen van 29-27-25-23……….. 1 

              1500 M. in 25 M. bad aftellen van 59-57-55-53-51……. 1 
  Een semi-automatische elektronische uitrusting mag onder water gebruikt worden 

om de aanduidingen aan te geven. 
 

  Binnen de VZF wordt een waarschuwingssignaal gegeven voor ALLE wedstrijden van 
800 m VS en 1500 m VS (bel of fluit).  Het wordt gegeven wanneer de zwemmer nog 
2 lengtes +/- 5 m te zwemmen heeft, welke ook de lengte van het bad is (zie ook 
2.7.8) 

2.8  DE ZWEMRECHTER BIJ SW 2.7. 
  

2.8.1  Bij SW 2.7.1 Men zal er naar streven om naast de kamprechter, minstens één 
         zwemrechter aan te duiden. Deze volgt de zwemmers langs de andere zijde van het 
         zwembad dan deze van de kamprechter, beoordeelt de zwemmers op hun zwemstijl 
         (ook na S en KP) en controleert de 15m lijn.  
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2.9 DE HOOFDTIJDOPNEMER BIJ SW 2.8 
 
2.9.1  De hoofdtijdopnemer kan van de kamprechter opdracht krijgen om op wedstrijden 
         met vooraf samengestelde hoofdjury de baanindeling van de tijdopnemers te bepalen. 
         Hij kan tevens gevraagd worden om op de juryvergadering een chronotest uit te 
         voeren.  
 
2.9.2  De hoofdtijdopnemer controleert op verzoek van de kamprechter of jurysecretaris de 
         genoteerde tijden van de tijdopnemers op hun juistheid. Hij start bij elke reeks zijn 
         chrono en stopt deze pas als alle zwemmers/sters hun reeks hebben beëindigd. 
 
2.9.3  De hoofdtijdopnemer is verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte  
         uitsluitingsvoorstellen van de tijdopnemers aan de kamprechter en treedt op bij 
         alle problemen van de tijdopnemers. 

2.10 DE TIJDOPNEMERS BIJ SW 2.9 
 
2.10.1  De goedkeuring van de chrono ‘s gebeurt zoals omschreven in 2.4.3. 

  Indien de A.E.I. niet wordt gebruikt en er drie tijdopnemers tijd opnemen per baan, 
  dient er steeds één HTO of één extra TO te worden voorzien, daar er in dit geval 
  geen  aankomstrechters worden aangesteld en de aankomstvolgorde door de tijd 
  wordt bepaald. 
  

2.10.2  De chrono's worden slechts terug op nul gezet na het lange fluitsignaal van de 
           kamprechter dat de start van de volgende reeks aankondigt.  
 
2.10.3.1  Bij gebruik van digitale chrono's is het toegelaten om de split te gebruiken voor 
              het opnemen van de tijd van een baan waarvan de chrono niet functioneerde of 
              stilviel. 
              Het is evenwel niet toegelaten meer dan twee tijden per reeks op die manier op te 
              nemen. Indien de zo bekomen tijd door de KR geofficialiseerd is, is hij een officieel 
              erkende tijd.    
  
2.10.3.2  Wanneer er drie tijdopnemers per baan tijd opnemen , doet de tijdopnemer 
              waarvan de chrono niet is gestart een beroep de HTO of de reserve TO.     
  
2.10.4  Bij handgestopte tijdopname gelden als officiële tijd: 

• de tijd van één chrono  
• de middelste tijd van drie chrono's 
• gemiddelde van twee (is enkel van toepassing als 1 van de drie chrono’s geen 

tijd heeft) 
 
2.10.5  Het is aanbevolen zijn chrono mee te starten, zelfs als men geen zwemmer in zijn 

   baan heeft.  Het is immers altijd mogelijk dat men U vraagt een andere tijdopnemer 
   bij te staan. 

 
2.10.6 Het is niet toegelaten zijn tijd aan de zwemmer mee te delen vooraleer de 

  rangschikking vaststaat. Daar de aankomstvolgorde (wanneer er geen drie 
  tijdopnemers per baan tijd opnemen) primeert op de opgetekende tijden, loopt men 
  het risico de zwemmer foutief in te lichten. (Tijden kunnen aangepast worden 
  volgens 2.12.6 b) 

 
2.10.7 De tijdopnemer doet dienst als keerpuntrechter van zijn baan langs de startzijde. Hij 
          dient de reglementaire start en aankomst te beoordelen van de zwemmer in zijn baan.   

 Indien drie tijdopnemers per  baan aanwezig zijn, dient de kamprechter één van hen 
 aan te duiden als keerpuntrechter. 
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2.10.8  Voor wedstrijden van 400, 800 en 1500 meter, handelen de tijdopnemers als volgt:   
zij nemen alle tussentijden op per 100 meter en geven het waarschuwingsignaal 
(uitgezonderd voor de 400 meter zie 2.7.3) Het signaal moet herhaald worden  na 
het keerpunt tot de zwemmer het 5 meter kenmerk op de baanlijnen heeft bereikt. 

 
2.10.9  Voor wedstrijden van 200 meter (vrije slag – schoolslag en vlinderslag) handelen de 

TO als volgt: zij nemen de tussentijden op na 50 en 100 meter (uitgezonderd 
rugslag zie 2.27.5) 

 
2.10.10 Voor wedstrijden van 100 meter handelen de TO als volgt: zij nemen de 

  tussentijden op na 50 meter (uitgezonderd de rugslag zie 2.27.5) 
 

2.10.11 Bij 200 m individuele wisselslag tussentijd 50 m 
 
2.10.12 Bij 400 m individuele wisselslag  tussentijd 100 m  
 
2.10.13 Bij 4 x 100 m vrije slag  tussentijd 50 m en 100 m  
 
2.10.14 Bij 4 x 200 vrije slag  tussentijd 50 m, 100 m en 200 m  
 
2.10.15 Bij 4 x 100 m wisselslag tussentijd 100 m 

  N.B.:  50m-tijden dienen enkel opgenomen te worden indien er gezwommen wordt 
  in een 25m-bad. 

2.10.16 Het is voor alle wedstrijden binnen de VZF verplicht dat ALLE tijdopnemers naast 
  de officiële startkaart, hun opgenomen tijden (tussentijden en eindtijd)  noteren op 
  hun programma, hierdoor kunnen mogelijke administratieve fouten later 
  gecontroleerd worden. 

2.10.17 50m tussentijd bij de 400m vs-400ws – 800m vs en 1500m vs worden enkel 
  opgenomen indien vooraf aangevraagd. 

 
2.10.18 Alle tussentijden worden vermeld in de uitslag behalve voor de wedstrijden van 

  400m ws-400m vs-800m vs en 1500m vs. 
  Bij wedstrijden 400m ws  tussentijd-  100m 
  Bij wedstrijden 400m vs  tussentijd- 100m-200m 
  Bij wedstrijden 800m vs  tussentijd- 100m-200m-400m 
  Bij wedstrijden 1500m vs   tussentijd-100m-200m-400m-800m 
  Indien vooraf aangevraagd dient ook de tussentijd na 50m vermeld te worden op 
  de uitslag. 
  N.B.: -  50 m tussentijden enkel opnemen in een 25 m bad 
          -  tussentijden rugslag ENKEL indien vooraf aangevraagd enz. 

 
2.10.19  Bij A.E.I. mogen alle geregistreerde tijden in de uitslag worden vermeld 

2.11  DE AANKOMSTRECHTERS BIJ SW 2.11. 
 
2.11.1  Overeenkomstig SW 1.2.3 moeten aankomstrechters fungeren als er geen A.E.I. is 
           met back-up systeem en wanneer er geen drie tijdopnemers tijd opnemen per baan 
           (SW 2.1.3) 
           Indien beschikbaar zullen aankomstrechters als extra backup bij A.E.I. worden 
           aangeduid. Hun aankomstvolgorde primeert echter NOOIT op een door A.E.I. correct 
           geregistreerde rangorde. 
  
2.11.2  Er moet verplicht één aankomstrechter zijn aan de zijde van de baan 1 en één aan 
           de baan aan de overzijde. De twee aankomstrechters mogen zich in geen geval aan 
           dezelfde kant bevinden. Zij zullen er op staan vrij zicht te hebben en zij zullen niet 
           toelaten dat iemand hen voorbij komt tijdens de wedstrijden. 
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            Het aantal aankomstrechters moet steeds onpaar en minimum 3 zijn. (zie 2.11.4) 
            De taak van de K als aankomstrechter mag vervuld worden door een derde 
            aankomstrechter. 
 
2.11.3  De aankomstrechter heeft de opdracht de aflossingen mee te controleren. 
 
2.11.4  De aankomstrechters nemen hun beslissingen onafhankelijk van elkaar en 

 onafhankelijk van de beslissing van de kamprechter. 

2.12  HET JURYSECRETARIAAT BIJ SW 2.12 
 
2.12.1  Bij elke wedstrijd dient de organiserende club een jurysecretaris aan te duiden. 
    Deze moet vergunninghouder zijn en beantwoorden aan de federatie-voorwaarden 

   voor jurysecretaris (zie carrièregang Vlaamse Federatie). Voor wedstrijden met AEI 
   moet deze de bevoegdheid van JF bezitten (zie 3.2.2.2.) 

 
2.12.2  Voor de wedstrijd geeft de jurysecretaris aan de kamprechter de namen van de   

   personen van de verschillende clubs, die als official zullen fungeren, waarmee de  
   kamprechter de jury samenstelt. Hij mag ook zelf een jury op voorhand 
   samenstellen,  maar de kamprechter heeft steeds het recht deze te wijzigen. 

 
2.12.3  Het jurysecretariaat ordent voor de wedstrijd de startkaarten per reeks en per baan. 
 
2.12.4  Alle wijzigingen aan de volgorde van het programma, dienen de goedkeuring te 
           dragen van de kamprechter EN van de afgevaardigden van ALLE deelnemende clubs. 
  LET OP: wijzigingen aan het voorprogramma dienen via de provinciale   

 afgevaardigde bij het VSB of gevolmachtigde te gebeuren  (zie organisatie van  
 zwemwedstrijden hfdst. 3.2.2.5) 

 
2.12.5  Het jurysecretariaat brengt de bij hen binnengekomen meldingen betreffende 

 wijzigingen van deelnemers in het programma aan. Het jurysecretariaat moet er op 
 letten wanneer een zwemmer mag vervangen worden. Het vervangen van een 
 afwezige zwemmer is enkel en uitsluitend toegelaten in  
a) aflossingswedstrijden  
b) wedstrijden die het programma vormen van een ontmoeting met punten of 

tijdenoptelling tussen verschillende clubs, steden of provincies.  In dit geval mag 
een ingeschreven afwezige zwemmer enkel vervangen worden door een 
zwemmer die voor geen enkel wedstrijdnummer werd ingeschreven. Ieder 
vervangend zwemmer kan slechts in de plaats van één afwezige zwemmer 
optreden.  

     Bijvoegen van zwemmers in andere wedstrijden blijft altijd verboden (zie, 
 2.21.9) tenzij de inrichtende club een administratieve inschrijvingsfout beging. 

 
2.12.6  Bij de handtijdmeting worden de werkzaamheden van het jurysecretariaat als volgt  

georganiseerd: 
a) Na elke gezwommen reeks worden de startkaarten in volgorde van de tijd 

gesorteerd  
b) Deze volgorde wordt vergeleken met de briefjes van de kamprechter en/of van 

de aankomstrechters. (2.11.1) 
 
  Zijn er verschillen dan moet de secretaris de kamprechter waarschuwen. 
  Overeenkomstig SW 2.1.3 beslist hij welk  aankomstvolgorde juist is. 

   Indien de tijden opgenomen door de tijdopnemers niet overeenstemmen met de 
  beslissingen van de aankomstrechters, en indien de tijd van de tweede geplaatste 
  zwemmer beter is, dan zal de tijd toegekend aan de eerst geplaatste en tweede 
  geplaatste zwemmer de gemiddelde tijd van de eerste en de tweede zijn. Hetzelfde 
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  principe geldt voor alle andere plaatsen.  Het is niet toegelaten tijden bekend te 
  maken die niet overeenstemmen met de aankomstvolgorde bepaald door de 
  aankomstrechters. 
 Vb. 1: volgorde aankomst 1-2-3-4-5 

  Opgenomen tijden respectievelijk: 1.10.26 - 1.10.08 - 1.10.41 - 1.10.36 -       
1.12.01 

  De tijden moeten als volgt gewijzigd worden en de officiële uitslag wordt.: 
  1 (1. 10. 17) - 2 (1.10.17) - 3 (1.10.38) - 4 (1.10.38) - 5 (1.12.0 1) 
  Naast de aangepaste tijd dient op de officiële uitslag vermeld te worden BK 

 (beslissing kamprechter) 
 
  Vb.2 : zouden de opgenomen tijden van de zwemmers in volledige tegenspraak zijn 

 met de aankomstvolgorde, dan dient de redenering gevolgd waarbij het voordeel aan 
 de zwemmers gegeven wordt, waarbij de tijden voor de betreffende zwemmers gelijk 
 dienen te zijn (in het vb.= 1.02.65) 

 volgorde: 3 - 4 - 5 
 Tijden :(B3) 1.02.72 - (B4) 1.02.64 - (B5) 1.02.62 
 we nemen de gemiddelde tijd van B3 en B4 = 1.02.68 
 dan nemen we de gemiddelde  tijd van hierboven en B5 = 1.02.65 

MAG NOOIT gebruikt worden de gem. tijd tussen de vlugste en de traagste. 
LET WEL : De officiële aankomstvolgorde blijft in beide gevallen (Vb.1 en 2) 
gerespecteerd. Daarom moet de melding BK op de startkaart telkens worden gevolgd 
door een 1, 2, 3 … al naargelang de officiële aankomstvolgorde.  
 
Vb.3 : is er geen enkele gelijkheid in de beslissingen van de aankomstrechters, dan 
wordt die volgorde bepaald door de gezwommen tijden. 
 
c) Zijn de tijden en de volgorde van aankomst van elke reeks geregulariseerd en in 

overeenstemming, dan worden de tijden -over de verschillende reeksen heen - op 
het uitslagenblad vermeld in volgorde van de snelste tijd eerst, en verder naar 
beneden. 

d) Bij gelijke tijden in verschillende reeksen dient er tussen de zwemmers, die 
dezelfde tijd hebben gezwommen, opnieuw gezwommen te worden als er prijzen 
zijn, en indien de clubafgevaardigden van de betreffende zwemmers, na door de 
kamprechter gehoord te zijn, dit eisen. 

Deze extra gezwommen wedstrijd telt alleen voor de plaatsbepaling en kan nooit een 
nieuwe tijd bepalen voor de betreffende uitslag.  Zou evenwel een record of 
prestatietijd gezwommen worden tijdens deze herzwommen wedstrijd, dan kan deze 
tijd daarvoor gehomologeerd worden indien aan de voorwaarden (2.22, 2.23, 2.24, 
2.25+ 2.26) voldaan werd. De uitslagtijden blijven de tijden van de originele 
gezwommen reeks. Zo het herzwemmen niet geëist wordt, of indien er geen prijzen 
zijn, dan worden de zwemmers met de gelijke tijden uit verschillende reeksen,  
gelijke plaatsen toegekend in de eindrangschikking. De volgende plaatsnummering 
vervalt dan. Indien de prijzen voor de betreffende zwemmers kunnen georganiseerd 
worden (bv. een extra gouden medaille beschikbaar voor een dubbele eerste plaats) 
dan dient uiteraard niet herzwommen te worden. 
Bij prijzen in natura kunnen deze ook gedeeld worden, zodat herzwemmen niet hoeft. 
NB. Voor 9 en 10 jarigen geldt dat de prijzen worden gedeeld, indien dit niet mogelijk 
is zullen ze per loting worden toegekend. 

 
2.12.7 Als de uitslag van een wedstrijd officieel is, moet het jurysecretariaat deze op een 

  briefje aan de micro doorgeven. 
 
2.12.8  Bij Automatische Elektronische Apparatuur vermeldt het briefje van de 

  computer-print-out zowel de aankomstvolgorde als de overeenstemmende tijden. 
  Het secretariaat leest hiervan alle gegevens af.  
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2.12.9  Uitsluitingen. ( zie ook bijlage 3) 
           Het jurysecretariaat behandelt alle uitsluitingen in overeenstemming met SW 11.4 
 
2.12.9.1  Alle uitsluitingen worden aan de micro overgemaakt met volgende meldingen: 
     a) wedstrijdnummer 
     b) gezwommen reeks + baan 

     c) fout en de plaats van de fout.  
     d) de naam van de zwemmer wordt niet omgeroepen 

2.12.9.2  de diskwalificaties worden genotuleerd in de officiële uitslag dadelijk na de uitslag 
              van de betreffende wedstrijd en met vermelding van:      

a) naam van de zwemmer  
b) vermelding: uitgesloten  
c) er wordt geen eindtijd vermeld (SW 11.4)  
d) tussentijden van VOOR de uitsluiting worden wel vermeld (aangezien deze een 

record kunnen zijn.) (SW 11.4 en SW 11.5) 
 
2.12.10  Afwezigheden. 
      Het jurysecretariaat behandelt alle afwezigheden als volgt: 
 
2.12.10.1   Afwezigheden met medisch attest worden behandeld in bijlage 1. 
2.12.10.2   Alle andere afwezigen worden met hun naam vermeld onder de uitsluitingen en 

      de attesten, met de vermelding van: 
   a) naam van de zwemmer 
   b) de vermelding Forfait (FF) 
  
     ELKE AFWEZIGHEID ZONDER ATTEST WORDT DOOR DE FEDERATIE BESTRAFT MET DE 

DOOR HAAR VASTGESTELDE REGLEMENTAIRE BOETE. (zie forfaits en hun gevolgen 
bijlage 2) 

 
2.12.11  Voor alle problemen, en bij de minste twijfel, betreffende de uitslag van een reeks, 

    betreffende tijden en hun mogelijke aanpassingen, betreffende uitsluitingen, 
    samenvoegen van reeksen, aankomstvolgordes... dient de jurysecretaris steeds de 
    voorzitter van de jury, of bij ontstentenis, de kamprechter te raadplegen. 

2.13  BIJ SW 2.13 : BESLISSING EN BEVOEGDHEID 
 
2.13.1  Elke official neemt zijn beslissing volledig autonoom en onafhankelijk. 
           Alleen de kamprechter heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over de 

 uitsluitingen en de aankomstvolgordes. 
  Hij kan de aan hem voorgelegde uitsluitingen verwerpen. 

 
2.13.2  Met het doel bevoegde officials te vormen en de permanente vorming te verzorgen, 

  organiseert de VZF zijn officialsopleiding en kent hen overeenkomstig hun 
  bevoegdheden (de functie) toe welke zij kunnen en mogen uitoefenen. 
  Zouden zij een functie uitoefenen voor dewelke zij niet bevoegd zijn dan zal elke 
  klacht tegen hen ontvankelijk zijn. 

   Nooit kan evenwel aan de zwemmer zijn uitslag of resultaat geraakt worden tenzij 
  de niet-bevoegdheid rechtstreeks een oorzakelijk verband houdt met de prestatie.  
  (Bv. een niet bevoegde tijdopnemer kan geen record mee opnemen) 

2.14  SAMENSTELLEN REEKSEN, HALVE-FINALES EN FINALES BIJ S.W. 3 
 
 2.14.1.1 Voor alle in België gezwommen wedstrijden waarin reeksen, halve-finales en 

daaruit voortkomende finales gezwommen worden, dienen deze ingedeeld op 
basis van S.W. 3.1 en S.W. 3.2. 
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2.14.1.2 
a) Het wedstrijdcomité heeft de bevoegdheid inschrijvingstijden te weigeren indien 
    deze in tegenstrijd zijn met de reëel gezwommen tijden  
b) Zij kunnen de betreffende zwemmer crediteren met de hun bekende juiste tijd 
    voor zover beschikbaar. 
c) Zij kunnen beslissen de zwemmer zonder tijd in te schrijven, zodat hij naar de 
    traagste reeks verwezen  wordt (S.W. 3.1.1)      
d) Het is toegelaten voor het inschrijven van aflossingsploegen de besttijden van de 
    vier zwemmers samen te tellen en deze tijd te gebruiken als inschrijftijd. 
  

2.14.1.3 Ingeval van klacht betreffende een foutieve inschrijving voor de aanvang van de 
wedstrijd, kan het wedstrijdcomité ter plaatse beslissen de betreffende zwemmer 
uit die reeks te nemen waarin hij geplaatst werd met een bewuste foutieve 
inschrijftijd, en hem aan de traagste reeks toevoegen. Een extra te zwemmen 
reeks, met betreffende zwemmer(s) zal de uiterste maatregel zijn die kan 
genomen worden.  De zwemmer kan nooit startverbod krijgen. 

 
2.14.1.4 Het wedstrijdcomité zal rapport uitbrengen bij het bevoegde comité met voorstel 

tot boete voor de bewuste foutief ingeschreven tijd. 
 
2.14.2 Voor de wedstrijden met reeksen, maar zonder finale wedstrijden, waarbij de 

uitslag bepaald wordt volgens de gezwommen tijden tijdens de reeksen geldt 
volgende werkwijze: 

2.14.2.1 De toewijzing der plaatsen en de reeksindeling gebeurt zoals vermeld in het 
voorprogramma van de wedstrijd. Het aantal schiftingsreeksen is afhankelijk van 
het aantal deelnemers en het aantal zwembanen. Als regel geldt dat er zo min 
mogelijk reeksen moeten zijn. Ingeval van afwezigheid van mededingers, kan tot 
een nieuwe reeksindeling worden overgegaan door de kamprechter, al dan niet op 
voorstel van de jurysecretaris, ten laatste op de juryvergadering. 
Alle afgevaardigden en juryleden moeten hiervan duidelijk verwittigd worden voor 
de aanvang van de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd zelf mag niets meer veranderd 
worden aan de indeling. 

2.14.2.2 De zwemmers met de beste tijden worden geplaatst in de laatste te zwemmen 
reeks van de betreffende wedstrijd, de volgende beste tijden in de voorlaatste 
reeks, enz... zodanig dat de slechtste inschrijftijden in de eerste te zwemmen 
reeks aantreden. 

2.14.2.3 Men zal er evenwel naar streven dat in de traagste reeks telkens drie zwemmers 
geplaatst worden, in overeenstemming met SW 3.1.1.5 

2.14.2.4 In elke ingedeelde reeks gebeurt de baanindeling in overeenstemming met SW 
3.1.2 en SW 3.1.3 

2.15  DE START BIJ SW 4 
 
2.15.1  Het is de deelnemers niet toegelaten naar de starter te kijken tussen het bevel "op 

uw plaatsen" en het startsignaal. 
 
2.15.2  Bij SW 4.1 (laatste zin): wanneer een deelnemer rechtop en onbeweeglijk blijft als 

de andere deelnemers de starthouding aangenomen hebben, heeft de starter het 
recht het startsignaal te geven. 

 Deze onbeweeglijke houding kan nooit als oorzaak van valse start gelden, wanneer 
minstens één voet op de voorzijde van de startblok staat. 

 
2.15.3  Bij SW 4.2 "zonder onnodige vertraging" betekent dat de zwemmers bij het   

tweede lange fluitsignaal zich onmiddellijk naar de startplaats dienen te begeven. 
 
2.15.4  Als een zwemmer in een wedstrijd vrije slag de afstand in rugslag aflegt, is hij 

verplicht te starten met een duiksprong. 
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2.15.5  Bij SW 4.4  Er kan dus een tweede, derde, vierde,... . startprocedure begonnen 

worden volgens het identieke principe, tot er nog slechts één zwemmer overblijft om 
te starten, en ook deze kan uitgesloten worden bij de laatste startprocedure van 
deze reeks. 

 
2.15.6  Uitsluitingen bij valse start 
 
2.15.6.1 De startprocedure begint wanneer de kamprechter het eerste lange fluitsignaal 

geeft, waardoor hij de zwemmers op het startblok roept of voor rugslag in het 
water laat gaan (SW 2.1.5). Te late zwemmers worden van dan af niet meer 
toegelaten tot de start.  De volledige startprocedure omvat alle fasen tot het 
definitieve juiste vertrek van de zwemmers, en alle aanwezige zwemmers dienen 
ze volledig op te volgen. 

 
2.15.6.2  9 en 10 jarigen vallen niet meer onder de valse startprocedure en kunnen dus niet 

meer uitgesloten worden.  De startprocedure dient bij een valse start hernomen te 
worden.  

 
2.15.6.3 Een valse start wordt gemaakt door ELKE zwemmer (uitgezonderd 9 en 10 

jarigen) die in het water springt of valt vooraleer de  starter een signaal heeft 
gegeven.  In het geval de starter wel een signaal geeft, zullen enkel die 
zwemmers als valse starters worden beschouwd die voor het signaal klonk, 
vertrokken waren. 

 
2.15.6.4 Zou evenwel een zwemmer of meerdere zwemmers de oorzaak zijn van het in het 

water springen van mede-zwemmers, dan kan de KR beslissen enkel deze 
zwemmer(s) uit te sluiten. 
Bij een tweede of volgende startprocedure, zullen zowel de te vroeg gestarte, als 
de veroorzakers van de valse start, uitgesloten worden (zie ook SW 4.5). Indien 
het signaal wel gegeven werd gebeurt de uitsluiting van te vroeg gestarte, en de 
veroorzaker(s) ervan, na de aankomst.  

 
2.15.6.5  Uitsluitingen voor wangedrag staan volledig los van de valse start: wangedrag bij 

de start wordt behandeld als: SW 2.3.2 d.w.z. uitsluiting van de betreffende 
zwemmer die evenwel NIET als een valse start wordt beschouwd voor de 
betreffende start voor de andere deelnemers.  

 
2.15.7  Indien een foute start van een zwemmer het gevolg zou zijn van een fout van een 

   official of van de A E I, dan wordt deze start als niet bestaande beschouwd.      
 

2.16  DE VRIJE SLAG BIJ SW 5 
 
2.16.1 Men mag de zwemmer niet beoordelen op stijl en keerpunten van de gezwommen 

stijl. 
 
2.16.2  Een zwemmer mag in een individueel vrije slag nummer van stijl veranderen tijdens 

de wedstrijd.  Dit mag evenwel niet tijdens het vrije slag gedeelte van individuele, 
wisselslag of wisselslag-estafette (zie SW 5.1.) 

 
2.16.3  bij SW 5.3 Tijdens en na elk keerpunt en na de start mag de zwemmer dus onder 

water zwemmen.  Zijn hoofd dient het wateroppervlak te doorbreken ten laatste 15 
meter na start of keerpunt.  
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2.17  DE RUGSLAG BIJ S.W. 6 
 
2.17.1 In overeenstemming met SW 6.2 wordt de rugligging pas verlaten wanneer het 

   lichaam een hoek van 90° overschrijdt.  

2.17.2  Bij SW 6.1 De voeten (ook de tenen) mogen boven het wateroppervlak komen. 

 
2.17.3  Bij het verlaten van de rugligging moet de armtrekbeweging, indien deze wordt 

   uitgevoerd,  onmiddellijk worden ingezet. 
  De tuimelbeweging moet (met armtrekbeweging wanneer de armen zich naast het 
  lichaam bevinden) tevens zonder onderbreking volgen  
  De bewegingen van de benen/voeten tijdens het keerpunt hebben geen belang. 

 
2.17.4  Wanneer een keerpunt wordt genomen ZONDER TUIMELEN MOET de muur geraakt 

  worden met, hoofd, arm, hand alvorens te keren. Na dit aantikken heeft de houding 
  van het lichaam geen belang, maar de rugligging dient terug aangenomen als de 
  zwemmer zich van de muur verwijdert om de wedstrijd te vervolgen. 
  Wanneer een keerpunt genomen wordt MET TUIMELEN dan MAG het al dan niet 
  bewust raken van de muur met arm of hand in 
  buikligging, de vloeiende beweging niet onderbreken. 

 
  DUS: In borstligging, al dan niet bewust aantikken van de muur : 
    zonder tuimelbeweging = uitsluiting 
    met vloeiende tuimelbeweging :  
           -  met voorafgaande armtrekbeweging = uitsluiting 
           -  zonder voorafgaande armtrekbeweging = goed     
 
2.17.5 Bij SW 6.3  Het is de zwemmer dus toegelaten volledig onderwater te zijn gedurende 

het keerpunt, bij de aankomst en gedurende maximaal 15 meter na de start en na elk 
keerpunt.  

2.18  DE SCHOOLSLAG BIJ SW 7 
 
2.18.1 In overeenstemming met SW 7.2 is het op geen enkel ogenblik toegelaten dat het 

   lichaam een hoek van 90° overschrijdt, zodat het op de rugzijde komt. 
 
2.18.2  Bij SW 7.5 toevoeging: "het is toegelaten het wateroppervlak met de voeten te 

  doorbreken, op voorwaarde dat de beweging niet gevolgd wordt door een BEWUST 
  gemaakte neerwaartse beweging in de vorm van een vlinderslag (uitgezonderd   

           bij start en keerpunt zoals beschreven in SW 7.1). Het opwaarts uitglijden van de          
           benen en het neerwaarts uitglijden nadien na start of keerpunt, wordt als normaal      
           aanzien.  
 
2.18.3  Bij SW 7.6 dwz. dat de horizontale positie van de schouders t.o.v. het 

wateroppervlak niet noodzakelijk is tijdens het zwemmen, het keerpunt en de 
aankomst. 

 
2.18.4  Bij SW 7.2 De volgorde van de cyclus is éérst een armslag en dan één beenslag. 

 Het zwemmen met alleen de armen of alleen de benen is niet toegestaan. 

2.19  DE VLINDERSLAG BIJ SW 8 
 
2.19.1  In overeenstemming met SW 8.1 mag de zwemmer bij en na het afduwen onder 

   water na start of keerpunt een zijligging aannemen.  Tijdens deze zijwaartse stand 
   mag zijn lichaam niet over de 90° draaien zodat hij op de rugzijde zou komen te 
   liggen. 
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2.19.2  bij SW 8.2 Armen boven water dient letterlijk geïnterpreteerd te worden. Er mag 
   dus gedurende de ganse wedstrijd, in de voorwaartse beweging, geen contact zijn 
   tussen de bovenarm, elleboog inbegrepen en de onderarm (handen niet inbegrepen) 
   en het wateroppervlak. 
   Bij het naderen van keerpunt,- of aankomstmuur, is het de zwemmers niet 
   toegelaten een schoolslagbeweging met de armen te doen. 
   Het uitdrijven van het lichaam met onbeweeglijke armen, na de laatste voltooide 
   armbeweging om de muur te raken is evenwel toegelaten. 

 
2.19.3 bij SW 8.5 Het hoofd van de zwemmer dient dus het wateroppervlak te doorbreken 

   ten laatste 15 meter na start of elk keerpunt. 

2.20  DE WISSELSLAG BIJ SW9  
 
2.20.1  Tijdens het vrije slag gedeelte dient de zwemmer iets anders te zwemmen dan de 

   reeds gezwommen slagen. 
 
2.20.2  Bij de overgang van de schoolslag naar de vrije slag moeten de eerste been- en 

   armbeweging als één geheel aanzien worden. Indien de vlinderslagbeweging van de 
   benen gevolgd wordt door een armbeweging vrije slag begaat de zwemmer 
   géén fout.  

2.21  DE ZWEMWEDSTRIJD BIJ SW 10 
 
2.21.1  De aanvangswedstrijd moet gezwommen worden op het uur vermeld in het 

   voorprogramma. Het startsein mag niet voor of na dit vastgestelde uur gegeven 
   worden, tenzij met de toestemming van de kamprechter en de afgevaardigden van 
   al de aanwezige clubs, die beantwoorden aan 2.2.1. a  

 
2.21.2  Geen zwemmer mag de start nemen indien hij niet van tevoren werd ingeschreven. 

   Niemand mag deelnemen, ingeschreven of niet, wanneer de start begonnen is 
   (=lang fluitsignaal van de kamprechter). 
   Zulke niet deelname, alhoewel men aanwezig is, wordt als forfait aangerekend voor 
   de betreffende wedstrijd. De deelname aan de volgende wedstrijden, aflossingen 
   inbegrepen blijft geldig (deelnemen "buiten wedstrijd" tijdens een wedstrijd is dus 
   ten alle tijde verboden). 

 
2.21.3  bij SW 10.2 Indien een zwemmer, alleen zwemmend of niet, de volledige afstand 

   niet aflegt wordt hij uitgesloten voor de betreffende wedstrijd. Dit is geen forfait 
   (welke afstand de zwemmer ook heeft gezwommen) (Zie ook B 2.4). 

 
2.21.4  De bovenrand van het zwembad wordt beschouwd als DEEL UITMAKEND VAN DE 

   MUUR, maar mag nooit gebruikt worden als hulpmiddel bij het keren.  Dit laatste 
   geldt ook voor overloopgoten en zwemlijnen en de bovenkant van de plaat bij 
   zwembaden waar keerpuntplaten geïnstalleerd worden. 

 
2.21.5  bij SW 10.8 : coaching, hulpmiddelen en badpakken 
 
2.21.5.1 Coaching tijdens het zwemmen is niet toegelaten: als coaching wordt beschouwd 

   het meelopen met de zwemmer langsheen de badrand, of raadgevingen verstrekken 
   vanop de start- of keerpuntplatforms. Vanuit de toeschouwersplaatsen roepen of 
   wijzen wordt niet als coaching aanzien. 
 

2.21.5.2 Geen enkele official op een wedstrijd mag aan coaching doen, en zeker niet zijn 
   plaats verlaten om vanuit het publiek aanwijzingen te geven. 
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2.21.5.3 De sanctie voor coaching is de uitsluiting van de zwemmen voor de betreffende 
    gezwommen wedstrijd. 
 

2.21.5.4 Binnen de VZF geldt als basis voor hulpmiddelen en badpakken : SW 10.8 en SW 
   10.16, samen met GR5 en BL 8 van het FINA reglement en het KBZB 
   Sportreglement ASR 08  

 
2.21.6  bij SW 10.9 
 
2.21.6.1 toevoeging: zij mogen dan evenwel nog deelnemen aan de volgende wedstrijden 

     van de meeting  en aan de aflossingen mogen zij steeds deelnemen, zelfs al zou 
             dat de volgende wedstrijd zijn na de uitsluiting. 

 
2.21.6.2 indien een zwemmer start in een vroegere reeks van een wedstrijd dan hij werd 

     ingedeeld, kan de kamprechter beslissen dat de zwemmer geldig heeft, 
     gezwommen, en blijft de plaats in zijn reglementaire reeks leeg, of wordt 
     ingenomen door de zwemmer die eigenlijk in de vroegere reeks diende te zwemmen. 

 
2.21.7  bij SW 10.13 De definitieve ploegsamenstelling voor een aflossing dient officieel op 

   het jurysecretariaat ingediend één uur alvorens de betreffende aflossing start. 
   In de praktijk dient dat binnen de VZF te gebeuren op die wijze dat de 
   kamprechter en de officials aan de startzijde deze samenstelling tijdig kennen.  
   De kamprechter kan bepalen wanneer de definitieve samenstelling dient 
   binnengebracht, en op welke administratieve wijze. 

           Voor wedstrijden binnen de VZF, wordt aanvaard dat de aflossingsploeg uit de 
           reeks of finale (indien ze verschilt van deze van de reeks) mag samengesteld 
           worden uit de officiële vergunninghouders bij de betreffende club, zelfs indien deze 
           niet ingeschreven zijn in de individuele wedstrijden of voor de aflossingen. 
 
2.21.8  bij SW 10.15 De kamprechter kan eveneens beslissen om de benadeelde 

  zwemmer of aflossingsploeg in een extra reeks te laten zwemmen indien hij niet in 
  een andere reeks kan ingeschakeld worden. 

 
2.21.9  Geen zwemmer mag in het opgemaakte programma bijgevoegd worden, noch door 

  een andere vervangen worden, tenzij in aflossingswedstrijden en in wedstrijden 
  met puntenoptelling in het kader van een meeting tussen verschillende clubs, 
  steden, provincies of andere bekerbetwistingen (zie ook 2.12.5). 
 

2.22.BELGISCHE RECORDS BIJ SW 12. 
 
2.22.1  Belgische records zijn identiek aan de afstanden en de stijlen van de wereldrecords 

(SW 12.1 + 12.2) 
 
2.22.2  Een Belgisch seniores record 25 of 50 meter bad, dient in een vooraf aangekondigde 

en geplande wedstrijd te gebeuren met volledige A.E.I of bij het uitvallen hiervan 
door een S.A.E.I. (t.t.z. EEN of DRIE peertijden)  

 
2.22.3 Pogingen voor een nummer dat niet op het programma voorkomt is NIET toegestaan.   
  Uitgezonderd: Tijdens de competities die op de LEN-kalender voorkomen alsook 

tijdens de Belgische Kampioenschappen en de Vlaamse kampioenschappen zullen 
pogingen om een Belgisch record senior te verbeteren of de verwezenlijking van een 
limiettijd te behalen, toegestaan worden voor zover de betrokkene afstand niet op 
het programma voorkomt. De pogingen dienen met volledige elektronische 
tijdopname door te gaan. 
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2.22.4  Individuele recordpoging in het openbaar (of ploegpoging in het openbaar): dient   
aangevraagd te worden bij de secretaris van het NSC-Zwemmen, acht dagen voor de 
poging. Deze zal een jury samenstellen die volledig beantwoordt, aan de vereiste 
normen met verplichte aanwezigheid van een K1F en de verplaatsingkosten van deze 
jury zijn ten laste van de club die voor zijn zwemmer of ploeg het record aanvraagt. 
Elke zwemmer dient hier individueel te zwemmen, zelfs indien meerdere zwemmers 
dezelfde aanvraag indienden. 
 

2.22.5  Programma's of wedstrijden die enkel bestaan uit recordpogingen vallen eveneens 
onder de toepassing van 2.21.3 en 2.22.4 

 
2.22.6  Zou een zwemmer falen in een recordpoging is het niet toegelaten een extra 

recordpoging in te leggen voor dezelfde stijl in om het even welke afstand. 

2.23  JEUGDRECORDS 
 
2.23.1  Jeugdrecords zijn identiek aan de afstanden en de stijlen van de wereldrecords (SW  

12.1 + 12.2) 
 
2.23.2  Tijdens een officiële wedstrijd van een nummer dat op het programma voorkomt:   

op eenvoudig verzoek aan de kamprechter om drie chrono’s aan te duiden.  Zouden 
er automatisch drie chrono’s per baan aangeduid zijn, dan kan achteraf het record 
worden aangevraagd, mits het vervullen van de nodige formaliteiten. 

   
2.23.3  Er dienen voor elke recordpoging steeds drie tijdopnemers met digitale chrono’s op 

honderdsten aanwezig te zijn. Van deze drie tijdopnemers mag maximum één 
behoren tot de club bij dewelke de zwemmer of ploeg vergunninghouder is. De 
keerpuntrechters dienen tot een andere club te behoren bij een poging in het 
openbaar. Zouden toch records op tienden worden gevestigd (bv. bij buitenlandse 
wedstrijden) dan gelden deze tienden met de toevoeging van één 0-honderste (bv. 
1.06.7 wordt 1.06.70) 

 
2.23.4  Pogingen voor een nummer dat niet op het programma voorkomt is NIET toegestaan.   

2.24  VLAAMSE RECORDS BIJ SW 12 
 
2.24.1  Vlaamse records zijn identiek aan de afstanden en de stijlen van de wereldrecords 

   (SW 12.1 + 12.2).  
 
2.24.1.1 Men onderscheidt:  

a) Vlaamse records in 50 meter bad gezwommen.  
b) Vlaamse records in 25 meter bad gezwommen  

 
2.24.1.2 Aflossingsrecords worden onderscheiden in:  

  a) Aflossingsrecords door clubploeg: Vlaamse records  
  b) Aflossingsrecords door ploeg uit zwemmers van verschillende clubs :    

Beste Vlaamse prestaties. 
 
2.24.1.3 Als Vlaamse records gelden enkel de records die door een vergunninghouder bij de 

VZF worden gezwommen. 
 
2.24.2  Bij SW 12.4 Vlaamse recordpogingen dienen binnen de VZF als volgt aangevraagd: 
 
2.24.2.1  Een Vlaams seniores record 25 of 50 meter bad, dient in een vooraf 

aangekondigde en geplande wedstrijd te gebeuren en met volledige A.E.I., of bij 
het uitvallen door een S.A.E.I (t.t.z. EEN of DRIE peertijden)  
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2.24.2.2  Individuele recordpoging in het openbaar (of ploegpoging in het openbaar): dient 
    aangevraagd te worden bij de secretaris van het VSB-Zwemmen, acht dagen voor 
    de poging. Deze zal een jury samenstellen die volledig beantwoordt, aan de 
    vereiste normen met verplichte aanwezigheid van een K1F en de 
    verplaatsingkosten van deze jury zijn ten laste van de club die voor zijn zwemmer 
    of ploeg het record aanvraagt. 

              Elke zwemmer dient hier individueel te zwemmen, zelfs indien meerder 
              zwemmers dezelfde aanvraag indienden. 
2.24.3  Pogingen voor een nummer dat niet op het programma voorkomt is NIET toegestaan.   

2.25  PROVINCIALE RECORDS 
 
2.25.1  Tijdens een officiële wedstrijd van een nummer dat op het programma voorkomt: 

 mits het vervullen van de nodige formaliteiten. 
   
2.25.2  Elk provinciebestuur bepaalt zelf het vereist aantal tijdopnames.  Eén tijdopname 

 met een digitale chrono op honderdsten kan voldoende zijn, in de mate van het 
 mogelijke dient de tijdopnemer tot een andere club als de zwemmer te behoren.  

 
2.25.3  Pogingen voor een nummer dat niet op het programma voorkomt is NIET toegestaan.    

2.26  PRESTATIETIJDEN 

    Reglementen van ‘Loodsvisjes’ (VZF) en ‘Haaien’ (KBZB) zijn te  vinden op de respectievelijke officiële 
     websites  www.zwemfed.be   en   www.belswim.be       
2.26.1  Deelname A-zwemmers (loodsvisjes) op B-wedstrijden  :   
             
           Indien een B-zwemmer de limiettijd van A-zwemmer realiseert vóór de limietdatum 
           van de inschrijvingen voor een wedstrijd voorbehouden aan B-zwemmers, dan 
           wordt hij aanzien als A-zwemmer en mag hij niet deelnemen aan deze wedstrijd. 
           Indien hij echter de limiettijd van A-zwemmer realiseert na de limietdatum van de 
           inschrijvingen voor die wedstrijd, dan wordt hij aanzien als B-zwemmer en mag hij 
           wel nog deelnemen aan deze wedstrijd. 

2.27  ALGEMENE RICHTLIJNEN 
 
2.27.1 Leden van aflossingsploegen dienen tot dezelfde club te behoren, tenzij bij 
           interlandenwedstrijden. 
 
2.27.2  Overeenkomstig SW 12.10 en als gevolg van SW 11.6 wordt een Vlaams record 

 aanvaard voor de eerste zwemmer van een aflossingsploeg. 
 

2.27.3  Overeenkomstig SW 12.11 voor wereldrecords, wordt een Vlaams record aanvaard 
 voor de zwemmer die in een individuele wedstrijd een record aanvraagt voor een 
 tussenafstand, op voorwaarde dat de clubafgevaardigde dit uitdrukkelijk vooraf aan 
 de kamprechter vraagt. De tussentijd dient door een A.E.I of bij niet functioneren 
 hiervan door een S.A.E.I. te worden opgenomen.  De betreffende zwemmer dient 
 evenwel de volledige afstand van de wedstrijd af te leggen, wil het tussenrecord 
 geldig zijn. 
 Het resterende gedeelte dient, wil het record geldig zijn, op een sportieve wijze 
 gezwommen te worden. Uitzwemmen is verboden. 

 
2.27.4 Wanneer de tussentijden van de zwemmer reglementair genomen zijn telt het 

 record, zelfs indien de zwemmer wordt uitgesloten NA HET VESTIGEN VAN HET 
 RECORD in deze wedstrijd (tot en met het aantikken bij het tussenrecord mag geen 
 uitsluiting gebeurd zijn). 
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2.27.5 a) In overeenstemming met SW 6.5 dient, wil een tussenrecord bij rugslag 

gehomologeerd kunnen worden, de zwemmer de tussenafstand te beëindigen in 
rugligging, en dus de muur te raken van het keerpunt terwijl hij op de rug ligt. 
 
b) Elk tussenrecord bij rugslag dient steeds vooraf aan de KR aangevraagd  

 
2.27.6  Proces  Verbaal van een record: verplicht gebruik van het Federaal- of KBZB 

formulier. 
Voor elk record dat gevestigd of verbeterd wordt, en voor elke prestatie (tenzij 
anders beslist door de bevoegde commissie), dient een proces-verbaal opgesteld dat 
dient te vermelden: 
 
a) naam van de zwemmer, vergunningsnummer en club (bij aflossingen deze 

gegevens voor de vier zwemmers) 
b) plaats en datum van de wedstrijd of de recordpoging 
c) alle gegevens betreffende de gezwommen stijl en afstand 
d) de drie tijden bij handopname (op honderdsten) en de geofficialiseerde tijd, of de 

officiële tijd bij A.E.I. of S.A.E.I. opname  
e) de handtekening van de drie tijdopnemers bij de handopname, of de 

computerprint bij A.E.I. of S.A.E.I.  opname. 
f) de handtekening van de voorzitter van het wedstrijdcomité of van de 

kamprechter 
g) voor wedstrijden met geofficialiseerde A.E.I opname (of S.A.E.I.) 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.  

 
2.27.7  Homologatie van een record : 
 
           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/VZF en voor Internationale wedstrijden 
 waaraan  de nationale ploeg deelneemt, zijn geen homologatieformulieren nodig.  
 Het record dient, om officieel te zijn, gehomologeerd te worden door de bevoegde 
 commissie, en dit op zijn eerstvolgende vergadering na de vestiging en mits de 
 aanvraag via het proces-verbaal. 
 

  Voor: Vlaamse Records: het Vlaams Sportbestuur zwemmen 
  Belg. Records of prestatie: de Nationale Sportcommissie Zwemmen 
  Provinciale records: het provinciaal bestuur 
 
           Slechts na het notuleren van het record in het verslag van de bevoegde   commissie 
           is het record officieel. 
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2.28  AUTOMATISCHE ELEKTRONISCHE INSTALLATIE BIJ SW 13 (A.E.I.) 
 
2.28.1  Zoals vermeld in de specifieke reglementen van het Belg. Kampioenschap (25 en 50 

   meter bad),  en het Belg. Jeugdcriterium, dient voor deze wedstrijden in België 
   VERPLICHTEND een A.E.I. gebruikt te worden.  Deze installatie is als omschreven in 
   F.R. 4  
   Met uitzondering van: 

- afleesbord als omschreven in F.R. 4.7.1 
- video F.R. 7.3 
- controlecentrum dient aanwezig te zijn, maar niet te beantwoorden aan de 

voorwaarden in F.R. 4 7.2 met dien verstande dat het uitzicht op de wedstrijd, 
en de toegankelijkheid tot het centrum voor de voorzitter van de jury 
verplichtend is. 

 
2.28.2  Semi-Automatische installatie is het starten bij middel van een centrale 

   elektronische impuls, maar zonder automatische aantikpanelen.  
   Er dienen dan 1 of 3 peren per baan aanwezig te zijn.  
 

2.28.3  Er wordt hier uitdrukkelijk melding gemaakt van de tijdenproblematiek bij de 
   rugslag.  Zwemmers raken dikwijls de aantikpanelen onvoldoende zodat noch 
   A.E.Tijd noch A.E. Plaats gekend zijn of duidelijk een latere aantik tonen (2de tik)dan 
   de peer of de handtijd. 

 
2.28.4  Invoegen van niet met A.E.I. geregistreerde tijden.                                
    De in SW 13 omschreven procedure wordt hier enkel  -uitsluitend ter 

   verduidelijking-  met twee voorbeelden (bij SW 13.3.2) verklaard :         
  

Voorbeeld 1:  S.A.E.I.  
  
 Elektronische uitslag 
 3 (1.08.76) - 4 (1.09.12) - 2 (1.09.78) - 1 (1.10.68) - 7 (1.10.80) - 8 (1.11.80) -  

6 (1.12.58) 
Semi-automatische tijden baan 5: 1. 10.08, 1.10.12 en 1. 10.28 (3 peren)  
De middelste tijd 1. 10. 12 ligt tussen de A.E.I tijden van baan 2 en 1 

         De officiële uitslag wordt dan: 
 3 (1.08.76) - 4 (1.09.12) - 2 (1.09.78) - 5 (1.10.12) - 1 (1.10.68) - 7 (1.10.80) -  

8 (1.11.80) - 6 (1.12.58) 
 
Voorbeeld.2:  Handtijdopname 

 
Elektronische uitslag 

 4 (1.16.18) - 3 (1.16.98) - 5 (1.17.13) - 2 (1.18.36) - 1 (1.19.01) - 7 (1.20.34) -  
8 (1.21.16) 
Handgestopte tijden baan 6: 1. 17.08, 1.17.08 en 1. 17.86  
De middelste tijd 1. 17.08 ligt tussen de elektronische tijden van baan 3 en 5 

   De officiële uitslag wordt dan: 
 4 (1.16.18) -3 (1.16.98) - 6 (1.17.08)HT - 5 (1.17.13) - 2 (1.18.36) - 1 (1.19.01)   

(1.20.34) - 8 (1.21.16)  
Op de uitslag dient na de tijd van baan 6 vermeld te worden HT (Handgestopte tijd).  

  
2.28.5  Indien in één of meerdere reeksen van dezelfde wedstrijd de elektr. Apparatuur 

 uitvalt dan telt voor deze reeks de handopname. De andere reeksen behouden de 
 elektronische tijden en de handtijden worden ertussenin gerangschikt. Bij gelijke  
 ijden tussen een elektronische en een handtijd in verschillende reeksen, worden de 
 beide tijden  behouden en krijgen de zwemmers dezelfde plaats.  
 Zouden deze beide tijden een recordtijd zijn, dan wordt ALLEEN de A.E.I of S.A.E.I. 
 tijd als record aanvaard.  
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2.28.6  Tijdenoverzicht A.E.I. 
 
     BELANGRIJK : Officiëel geregisteerde A.E.I. of S.A.E.I. tijden en aankomsten zonder  
                          afwijkingen (zie verder) mogen NOOIT worden aangepast omwille van                       
                          niet gelijklopende manueel opgenomen handtijden of aankomsten. 
 
 A. Als het verschil tussen de A.E.I. tijd en de S.A.E.I. tijd minder of gelijk is 
                  aan 50/100, dan is de officiële tijd de A.E.I. tijd 
   Vb.    A.E.I. tijd   :  1.10.63  (a) 
                                       S.A.E.I. tijd   :  1.10.39  (b) 
    Handtijd :  1.10.10 
      Verschil tussen (a) en (b) = 24/100 
    Officiële tijd is A.E.I.  =  1.10.63 

 B. Als het verschil tussen de A.E.I. tijd en de S.A.E.I. tijd meer dan 50/100 
                                                OF               

     indien geen vergelijking mogelijk is wegens ontbreken van één van beide,  
     dan zijn er drie mogelijkheden, te volgen in deze volgorde  : 
 
   a) het verschil tussen de A.E.I.tijd en de handtijd is minder of gelijk 
       aan 25/100, dan is de officiële tijd is de A.E.I. tijd 
    Vb.   A.E.I. tijd : 1.10.63   (a) 
     S.A.E.I. tijd : 1.10.09   (b) 
     Handtijd : 1.10.40   (c) 
      Verschil tussen (a) en (b) =  54/100 
      Verschil tussen (a) en (c) =  23/100 
     Officiële tijd is A.E.I.  =  1.10.63 
 
   b) het verschil tussen de S.A.E.I. tijd en de handtijd is minder of 
       gelijk aan 25/100, dan is de officiële tijd de S.A.E.I. tijd 
    Vb.   A.E.I. tijd : 1.10.63   (a) 
     S.A.E.I. tijd : 1.10.09   (b) 
     Handtijd : 1.10.01   (c) 
      Verschil tussen (a) en (b) =  54/100 
      Verschil tussen (a) en (c) =  62/100 
      Verschil tussen (b) en (c) =  8/100 
     Officiële tijd is S.A.E.I.  =  1.10.09 
 
   c) indien het verschil tussen de A.E.I.tijd, de S.A.E.I.tijd en de 
       handtijd niet voldoet aan bovenstaande normen, dan beslist 
       de voorzitter of de kamprechter over de officiële tijd. Hij/zij zal 
       hierbij, naast de eventuele als backup opgenomen manuele 
       aankomstvolgorde, gebruik maken van alle beschikbare  
       reglementaire middelen. 
 
          Opmerking: de tijden die op het scorebord verschijnen zijn slechts officieuze tijden. 
 
2.28.7  Controle aflossingen 
      Bij wedstrijden met A.E.I. tijdopname wordt aangenomen dat de geregistreerde 
           reactiesnelheid van de aflossende zwemmer in de min niet méér mag bedragen dan 
           0,03 seconden. Een aflossingploeg wordt pas uitgesloten voor een valse start 
           wanneer de outprint aangeeft dat de reactiesnelheid meer dan 0,03 seconden in de 
           min bedraagt. 
 
2.28.8  Wedstrijden met enkel S.A.E.I. (1 of 3 peren) tijdopname worden NIET aanzien als 
           volwaardige A.E.I. wedstrijden voor wat betreft het homologeren van Belgische en 
           Vlaamse records. 
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BIJLAGE 1: MEDISCHE ATTESTEN 
 
B1.1 Een medisch attest is de enige geldige uitzondering om geen forfaitboete te moeten 

betalen bij niet deelname aan één of meerdere reeksen op een officiële 
zwemwedstrijd. 

 
B1.2 Elk medisch attest dient ondertekend te zijn door een erkend geneesheer of 

tandarts, met stempel, handtekening en datum van het uitschrijven. Een copy van 
het origineel attest wordt ook aanvaard als medisch attest. 

 Verklaringen van paramedici worden niet aanvaard. 
 
B1.3 Een medisch attest kan: 
 

1.3.1- op de dag van de wedstrijd afgegeven worden aan het wedstrijdsecretariaat. 
  - de uitslag zal vermelden: medisch attest. 
  - de Federatie zal geen forfait aanrekenen. 

 1.3.2 - binnen de acht dagen na de wedstrijd verzonden worden naar de Federatie, met 
vermelding van datum en wedstrijdplaats waarvoor het wordt ingediend.  

- de uitslag van de betreffende wedstrijd zal forfait vermelden.  
- de Federatie annuleert het forfait en rekent de boete niet aan.  
- uitzondering wordt gemaakt voor het specifiek medisch attest (zie B1.7.2) 
 

B1.4   Een doktersverklaring waaruit blijkt dat een zwemmer zich voor een geneeskundig 
onderzoek moet aanmelden of zich heeft aangemeld geldt als medisch attest. 

 
B1.5 Het medisch attest dat wordt ingediend, dient nooit een reden te vermelden. Het 

medisch geheim dient immers bewaard te blijven. 
 
B1.6.  Het medisch attest dient wel de dag of periode te vermelden tijdens dewelke de 

zwemmer niet mag deelnemen. 
 

     1.6.1  In geval de periode langer is dan één enkele zwemmeeting dient het attest op de 
eerste dag van vrijstelling afgegeven te worden, of aan de Federatie verzonden (zie 
3.2). Voor de volgende meetings mag  dan wel een kopie gebruikt worden indien er 
geen meerdere attesten werden uitgeschreven. 
     

     1.6.2  Zou een zwemmer voor een langere periode een attest ingediend hebben, maar 
binnen de omschreven periode terug gezond verklaard worden, dan moet een 
geschreven attest uitdrukkelijk verklaren dat de zwemmer terug mag deelnemen aan 
competitiewedstrijden. 

 
B1.7 Het medisch attest kan: 
  
     1.7.1  de zwemmer verbieden deel te nemen aan een zwemwedstrijd van één dag of van 
              meerdere dagen omwille van ziekte of op basis van algemene medische gronden 
              = algemeen medisch attest.  

     1.7.1.1 indien dit attest wordt afgegeven op een wedstrijd mag de zwemmer onder 
      geen enkele voorwaarde nog deelnemen aan een individuele wedstrijd of een 
      aflossing.  
      Mondelinge verklaringen over gedeeltelijke deelname worden niet aanvaard. 

  
     1.7.2  de zwemmer verbieden specifieke stijlen of afstanden te zwemmen tijdens één of  

 meerdere dagen. 
 Men is ziek, maar heeft om specifieke medische redenen geen toelating, wel 
 omschreven bewegingen te doen of welbepaalde afstanden te zwemmen  
 = specifiek medisch attest. 



20100101_sportreglement_zwemmen Burg. Maenhautstraat 100-102 
9820 Merelbeke 

 Tel. 09/220.53.87   
Pagina 41 van 67 info@zwemfed.be 
 

         1.7.2.1 het specifiek medisch attest dient duidelijk en expliciet - enkel door de 
      uitschrijvende arts - te vermelden voor welke stijlen of afstanden het attest 
      geldt. Het verbod geldt dan voor zowel de betreffende stijl in een individuele, 
      het specifieke gedeelte van de individuele wisselslag of voor de specifieke stijl 
      in een aflossing. 
      Mondelinge verklaring over gedeeltelijke deelname of wijzigingen aan de 
      geschreven specifieke inhoud worden niet aanvaard. 
      

     1.7.2.3 specifieke medische attesten kunnen nooit na een wedstrijd naar de Federatie 
                verzonden worden.  
    
     1.7.2.4 het jurysecretariaat dient de KR te verwittigen van specifieke medische 
                attesten vóór de aanvang van de wedstrijd. 

 
B1.8.1.1  Algemeen medische attesten en Specifiek medische attesten worden steeds 
              aanvaard maar worden pas geldig vanaf het moment van afgifte. 
              De kamprechter of jurysecretaris zal daarom bij afgifte van elk geldig medisch 
              attest het uur van afgifte EN de vermelding ‘geldig vanaf wedstrijd ….’ er op 
              vermelden. 
 
B1.8.1.2  Enkel Algemeen medische attesten kunnen tijdens een wedstrijd worden aanvaard 
              met terugwerkende kracht voor de daarvoor NIET gezwommen wedstrijden met 
              vermelding FF. FF wordt dan veranderd in AT. 
           In alle andere gevallen blijven de tijden van toch gezwommen wedstrijden van 
              voor de afgifte van een geldig medisch attest of specifiek medisch attest 
              behouden. Deze gezwommen tijden worden dus NOOIT vervangen door AT of FF.  
           Tijden van wedstrijden die toch werden gezwommen na afgifte van een geldig 
              medisch attest worden ALTIJD omgezet in AT. Deze tijden zij  dus NOOIT geldig, 
              ook niet als zwemer/ster in een aflossingsploeg = AT of FF aflossingsploeg. 
  
B1.8.2  Ziekte tijdens de wedstrijd: 

    Indien een zwemmer-deelnemer tijdens de wedstrijd ziek wordt dient: 
- een aanwezige arts dit vast te stellen en een attest uit te schrijven. 
- een  officieel attest mag ook binnen de 8 dagen naar de Federatie worden 

opgestuurd (zie B1.3.2) 
 
B1.8.3   Bij ongeval tijdens de wedstrijd: 

- kan een arts dit vaststellen en een attest afleveren 
- de aanwezige KR kan dit tevens vaststellen en op de uitslag laten vermelden 

als K.A. (kamprechterattest) 
 
B1.8.4   Medische attesten voor aflossingsploegen : zie B2.1.2 
 
B1.9   Medische attesten voor andersvaliden. 

  
 1.9.1  Algemeen wordt geadviseerd om andersvalide zwemmers zoveel mogelijk te laten 

    deelnemen aan wedstrijden speciaal georganiseerd door andersvalide 
    sportorganisaties. 
 

     1.9.2  Indien toch aan reguliere wedstrijden wordt deelgenomen dient: 
       
         1.9.2.1 een doktersattest aan het VSB-Zw overgemaakt te worden waarbij de 

        gespecialiseerde arts de invaliditeitscriteria vaststelt. 
         1.9.2.2 het VSB -Zw zal, al dan niet na consultatie van een geneesheer bevoegd in 

        deze criteria, vastleggen welke uitzonderingen op de zwemreglementen 
        worden toegestaan, en dit in een schriftelijk attest aan de clubsecretaris van 
        de betrokkene bezorgen. 
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     1.9.2.3 De betrokken zwemmer zal het attest vóór elke wedstrijd aan de KR 
        voorleggen (tenzij het uitzonderingsattest reeds algemene bekendheid geniet 
        bij de kamprechters). 

         1.9.2.4 De KR zal de specifieke uitzonderingen (startprocedure, zwemstijl, aankomst 
        of keerpunt, … ) nooit als uitsluiting kunnen aanvaarden. 

 
 
 
 

Vrijstellingsattest Andersvaliden 
 
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE 
Sportbestuur Zwemmen 
 
 
 

    
 VRIJSTELLINGSATTEST ANDERSVALIDEN 

 
 
 
 
NAAM ZWEMMER(STER)…………………………………………………………….. 
 
ADRES: ……………………………..... STRAAT  NR………. BUS……………  

 
GEMEENTE: .......……………………………………..  POSTNUMMER…………….. 
 
VERGUNNINGSNUMMER: ………../………./……… 
 
 
 
 
Het VSB-Zw bevestigt hierbij dat aan  bovenvermelde zwemmer(ster) op grond van  
een ingediend medisch attest door een officieel erkend gespecialiseerd geneesheer volgende 
uitzondering op de reglementen toegekend worden. 
Hij of zij wordt hierdoor vrijgesteld voor bepaalde uitsluiting. 
De kamprechter van om het even welke zwemwedstrijd wordt verzocht deze 
uitzonderingsmaatregel objectief te laten toepassen telkens wanneer dit document, of een 
kopij ervan, aan hem (haar) wordt voorgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
de voorzitter VSB-Zw     de secretaris VSB-Zw 
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UITZONDERINGENTABEL 
 

UITZONDERINGEN omschrijving 
Startprocedure  

 
 
 
 

Vrije Slag  
 
 
 
 

Schoolslag  
 
 
 
 

Rugslag  
 
 
 
 

Vlinderslag  
 
 
 
 

Keerpunt  
 
 
 
 

Aankomst  
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BIJLAGE 2: FORFAITS EN HUN GEVOLGEN 
 
B2.1.1  Onder forfait wordt verslaan dat een ingeschreven zwemmer niet start in een open 

 wedstrijd of wedstrijd op uitnodiging waarvoor hij is ingeschreven, zonder een 
 officieel doktersattest om deze afwezigheid te rechtvaardigen voor te leggen. Deze 
 afwezigheden kunnen gebeuren in één of meerdere wedstrijden van een 
 programma. 
 

B2.1.2   Onder forfait wordt eveneens verstaan dat een ingeschreven aflossingsploeg niet 
 start waarbij binnen de aflossingsploeg categorieverhoging toegelaten is. 

           Doktersattesten wettigen hier geen afwezigheid,  andere zwemmers van de club 
           kunnen immers de afwezigen vervangen in de ploeg (2.21.7 + 9) 

 Bij aflossingswedstrijden waar geen categorieverhoging toegelaten is kunnen een of 
 meerdere medische attesten van vooraf nominatief ingeschreven zwemmers (hetzij 
 voor een individuele wedstrijd, hetzij voor de vooraf nominatief ingeschreven ploeg) 
 de forfaitboete voorkomen. 

 
B2.2   Voor elke forfait, zowel individueel als per ploeg, dient de gereglementeerde boete 

  betaald aan de Federatie.  Meerdere forfaits binnen dezelfde wedstrijd geven 
  aanleiding tot meerdere malen boete. 

 
B2.3   Een zwemmer die ingeschreven is in één of meerdere wedstrijden van een 

  programma kan voor één of meerdere van deze wedstrijden forfait geven, zonder dat 
  dit een invloed heeft op zijn deelname aan de andere wedstrijden, aflossingen 
  inbegrepen, binnen hetzelfde programma. 

 
B2.4  Starten in een wedstrijd is voldoende om geen forfaitboete te moeten betalen. Het al 

  of niet uit zwemmen van de wedstrijd heeft geen gevolgen voor forfait of verdere 
  deelname, tenzij moedwilligheid vastgesteld wordt. Dit laatste wordt als wangedrag 
  beschouwd en zo gesanctioneerd. 

 
B2.5  Uitsluitingen, van welke aard ook, kunnen nooit als forfait vermeld worden. Dit geldt 

  ook voor uitsluitingen in een wedstrijd die een startverbod voor een of alle volgende 
  wedstrijden als sanctie heeft. 

 
B2.6.1  Indien een club die reglementair ingeschreven is voor een wedstrijd, in haar geheel  

 niet deelneemt, zonder het organiserende wedstrijdcomité hiervan schriftelijk t 
 verwittigen zal deze club bestraft worden met alle te betalen forfaits e 
 daarenboven een forfaitaire boete, bepaald door de beheerraad van de Federatie. 

B2.6.2  Het mondeling afzeggen, van niet-deelname dient schriftelijk bevestigd met 
 vermelding van de mondelinge afzegging, als bewijs voor de vrijstelling der boetes. 

B2.6.3  In geval van niet deelname van een volledige club wegens bewezen heirkracht, 
 dient het bewijs hiervan aan de bevoegde commissie overgemaakt binnen de acht 
 dagen na de wedstrijd. Zij besluit over de gegrondheid van de afwezigheid en zal de 
 forfaitboetes annuleren. 

 
B2.7 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. 

 Het heeft evenwel de forfaitboete tot gevolg. (behalve reglementair afgezegde 
finales) 

 
 B2.8   Wedstrijden die uit een voor- en namiddaggedeelte bestaan, kunnen al dan niet 
           doorgenummerd worden (maar dienen steeds beschouwd te worden als twee 
           afzonderlijke wedstrijden zie 3.1. Algemeen), maar in beide gevallen is een forfait in 
           één der beide gedeelten geen oorzaak van startverbod in een ander gedeelte of een 

 aflossingsgedeelte ervan.  Elke afwezigheid heeft evenwel de forfaitboete tot gevolg.    
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BIJLAGE 3: 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. 
Een uitsluiting kan nooit als een forfait vermeld worden, ook niet voor de wedstrijd, die als 
mogelijke straf, niet mag gezwommen worden. 
In dit laatste geval dient steeds vermeld: uitgesloten. 
Enkel de eerste uitsluiting dient op de uitslag te worden vermeld. 
 
B3.1  Uitsluitingen voor overtredingen van een zwemreglement betreffende een stijl. 
        Gebeurt door de bevoegde official, via zijn chief naar de kamprechter, die de 
        uitsluiting aanvaardt, of verwerpt. 
        De uitgesloten zwemmer is toegelaten tot alle volgende wedstrijden waarvoor hij 
        ingeschreven is. 
        De uitsluiting vermeldt de afstand waarop de fout begaan werd. 
 
B3.2  Uitsluitingen voor overtreding van een zwemreglement anders dan onder B 3.1 
 

a) in het water springen als men niet in die reeks zwemt (SW10.9 + 2.21.6) : 
uitsluiting voor de eerstvolgende individueel te zwemmen reeks,  wel toegelaten 
voor de aflossing, zelfs als deze vlak na de uitsluiting is. 

    Is geen forfait tijdens deze reeks. 
 

b) in het water springen van een zwemmer uit een aflossingsploeg, anders dan de 
zwemmer die zijn deel zwemt, vóór alle ploegen zijn aangekomen.(S.W. 10. 12) 
Uitsluiting van de ploeg. 
 

c) hinderen van een andere zwemmer of ploeg -uitsluiting van betreffende zwemmer 
of ploeg (SW 10.7 en SW 10.14 ).  De reeks kan herzwommen worden zonder de 
betreffende zwemmer of ploeg (SW 10.15 en 2.21.8) 

 Zou dit vrijwillig gebeuren dan zal wangedrag (zie B3.3) ingeroepen worden (zie 
SW 10.7) 
 

d) niet de volledige afstand gezwommen : uitgesloten geen forfait (zie B2.4) 
 

e) gebruik van hulpmiddelen of coaching (SW 10.6 en 10.8 EN SW 10.16 - 2.21.5) 
uitsluiting voor die wedstrijd. 
 

f) stilstaan op de bodem van het bad behalve bij vrije slag : uitsluiting voor die 
wedstrijd. 
Stilstaan op de bodem bij vrije slag en een stap zetten: uitsluiting voor die 
wedstrijd. 
 

g) dragen van zwempak tegen de goede zeden (GR 5 en 2.21.5.4) : startverbod voor 
die wedstrijd= uitsluiting 

 
B3.3  Ongehoorzaamheid of wangedrag: 
 

  a) 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: Uitgesloten voor de duur van de volledige wedstrijd. 
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  b) 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. 
 

  c) Elke uitsluiting wegens wangedrag of ongehoorzaamheid heeft de definitieve 
 diskwalificatie voor gevolg voor elke volgende wedstrijd, van de lopende 
 wedstrijdvoormiddag of namiddag, aflossingen inbegrepen. De uitslag vermeldt voor 
 alle nog te zwemmen reeksen waarvoor de zwemmer ingeschreven is: uitgesloten 
 wangedrag.( er is geen forfait (zie B2.5)  
  

  d) Elke uitsluiting wegens wangedrag of ongehoorzaamheid dient door de kamprechter 
 gerapporteerd aan het bevoegde rechtsprekende comité. Alleen dit comité kan 
 straffen of boetes opleggen. 
 

       e) Onsportief gedrag. 
           Niet handelen in de geest van de sport, zich onsportief gedragen, geen sportieve 
           middelen gebruiken. 
           Sanctie: uitsluiting voor het wedstrijdnummer. 
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BIJLAGE 4 

B4.1  Verplicht aantal officiëlen 
 

a) Het aantal officiëlen wordt bepaald aan de hand van het aantal ingeschreven 
zwemmers. 
Volgend aantal officials dient door de clubs VERPLICHT ter beschikking gesteld te 
worden van de kamprechter. 
-  0, 1 of 2 zwemmers GEEN official 
-  Een official vanaf drie zwemmers 
-  Twee officials vanaf tien zwemmers 
-  Drie officials vanaf twintig zwemmers 
-  Vier  officials vanaf dertig zwemmers 
-  Vijf officials vanaf veertig zwemmers 

 
b) Dit reglement geldt niet voor het Belgisch Kampioenschap (25 en 50 meter bad) en 

het Belgisch Jeugdcriterium waar de jury wordt aangesteld door de bevoegde 
commissie. 
 

c) Voor de Vlaams Kampioenschap en het Zomercriterium geldt de regeling zoals 
vermeld op het programma  

 

B4.2  Jurysamenstelling binnen de Vlaamse Federatie 
 
   Binnen bovenvermelde normen bepaalt de Vlaamse Federatie: 
 
 a) Indien er genoeg juryleden aanwezig zijn om de wedstrijd te laten doorgaan: 
   -    de kamprechter de nalatige clubs STEEDS dient te vermelden op zijn verslag. 
   -    de beheerraad de boete voor niet aanwezige officials zal toepassen 
 
 b) Indien er niet genoeg juryleden zouden kunnen zijn: 

-    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. Records dienen 
     evenwel te beantwoorden aan 2.22, 2.23, 2.24 en 2.25 
-    de provinciale besturen verzocht worden het aantal wedstrijden op één dag te 
     beperken tot één of twee.  
 

 c) Ondertussen: 
- de clubs eraan herinnerd worden dat zij verplicht zijn vooraf het voldoende aantal 

officials mee te delen met naam, computernummer en functie  
- de organiserende club de inschrijvende clubs zonder deze vermelding dienen te 

contacteren om alsnog de namen te krijgen of bevestiging van het verplichte 
aantal. 

- de organiserende club, indien ze ziet dat er een probleem met officiëlen zal 
ontstaan, in AFSPRAAK MET DE AANGEDUIDE KAMPRECHTER, de banen dient te 
hertrekken tot een aantal dat wel een jurering mogelijk maakt. 

- indien er -na al deze mogelijke stappen- GEEN VOLDOENDE JURY- aanwezig is.  
DE WEDSTRIJD NIET KAN DOORGAAN ALS OFFICIËLE WEDSTRIJD. 
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B4.3  Duur zwemwedstrijden binnen de Vlaamse Federatie 
 

1) Dit reglement is van toepassing op alle zwemwedstrijden ingericht door clubs van de 
Vlaamse Zwemfederatie. 

 
2) Dit reglement is niet van toepassing op open waterwedstrijden, zwemfeesten van 
masters, zwemfeesten en kampioenschappen ingericht, door de KBZB, Vlaamse 
Zwemfederatie en Provinciale Besturen of voor wedstrijden die een datum bekomen 
hebben op de internationale kalender. 

 
3) Het is in de Vlaamse Zwemfederatie verboden wedstrijden in te richten waarvan de 
duur meer dan VIER uur bedraagt, pauzes inbegrepen. 

 De mogelijkheid de wedstrijdduur te overschrijden mag NOOIT aanleiding geven tot 
vlugge en dus niet reglementaire startprocedures, zeker niet wanneer de KR toch zou 
beslissen over de hoofden te starten. 

 
4) Wanneer de inrichtende club vaststelt dat bij het sluiten van de datum van inschrijving 
meer inschrijvingen zijn binnengekomen dan voorzien en er te verwachten valt dat de 
duur van de wedstrijd langer zal uitvallen dan in art. B4.3.3 voorzien, kan zij 
eigenmachtig de clubs verwittigen dat het aantal deelnemers per wedstrijd gelimiteerd 
wordt, of kan zij de laatst ingeschreven clubs van deelname uitsluiten. In beide gevallen 
dienen de ingeschreven clubs te worden verwittigd binnen de drie dagen na sluiting van 
de inschrijvingen. 

 
5) Iedere club die deelneemt aan een wedstrijd heeft het recht de wedstrijd te verlaten 
na de tijdsduur van vier uur hetzij met enkele zwemmers, hetzij met alle deelnemende 
zwemmers. Bij overschrijding van de tijdsduur zal de inrichtende club, per begonnen half 
uur, een boete betalen aan de Vlaamse Zwemfederatie. 

 De boetetabel wordt opgesteld door de beheerraad. 
    De inrichtende club zal eveneens verplicht zijn de forfaits te vergoeden van de zwemmers 

welke het zwemfeest verlaten hebben na het overschrijden van de tijdslimiet. Indien de 
inrichtende club echter een geval van overmacht kan bewijzen zal de boete niet 
verschuldigd zijn en zullen de forfaits niet hoeven vergoed te worden. 

 
6) 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. 

 
 7) 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. 
      Nalatigheid op dit vlak zal niet getolereerd worden en sancties zullen overwogen worden 

tegen de in gebreke blijvende kamprechters 
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B4.4  Vrijkaarten voor clubafgevaardigden, officiëlen en trainers binnen de 
Vlaamse Federatie 
 
B4.4.1 De inrichtende club moet per deelnemende club een min. aantal vrijkaarten 

voorzien. Dit min. aantal wordt bepaald aan de hand van het aantal ingeschreven 
zwemmers per club. 

 
Ingeschreven aantal zwemmers per club: 

  1 t/m 2 zwemmers: 
  1 Vrijkaart voor de clubafgevaardigde. 
 De clubafgevaardigde mag niet als jurylid optreden in die wedstrijd. 

 Zou de club een official leveren dan dient deze eveneens een vrijkaart te bekomen. 
   

3 t/m 9 zwemmers: 
  1 Vrijkaart, voor de clubafgevaardigde. 
  1 Vrijkaart voor de official 
  1 Vrijkaart voor de trainer. 
   

10 t/m 19 zwemmers: 
  1 Vrijkaart, voor de clubafgevaardigde. 
 2 Vrijkaarten voor de officials 
  1 Vrijkaart voor de trainer. 
   

20 t/m 39 zwemmers: 
  1 Vrijkaart voor de clubafgevaardigde. 
  3/4  Vrijkaarten voor de officials 
  2 Vrijkaarten voor de trainers. 
  
  40  zwemmers : 
  1 Vrijkaart voor de clubafgevaardigde. 
  5  Vrijkaarten voor de officials 
  3 Vrijkaarten voor de trainers. 
 Bij de inschrijving moeten de clubs de namen en het vergunningnummer van de 

officials, trainers en afgevaardigden opgeven. 
  
B4.4.2  Het spreekt vanzelf dat officials die functioneren steeds een vrijkaart + programma 

bekomen. Clubs kunnen immers meer dan het verplicht aantal officials ter 
beschikking dienen te stellen. 

 Zou een betalende toeschouwer(door de Federatie erkend als official) door de 
kamprechter als official opgenomen worden in de jury dan dient de organiserende 
club het inkomgeld terug te betalen. 

 
B4.4.3  Kamprechters hebben steeds recht op een vrijkaart voor wedstrijden georganiseerd 

 door een club van de VZF 
 
B4.4.4  Alle afgevaardigden, officials en trainers dienen uit te komen voor de club waarbij 

 zij aangesloten zijn, met uitzondering van kamprechter, starter en jurysecretaris. 
 

B4.4.5   Officials, vergunninghouder bij de LFBN, mogen en kunnen als official fungeren 
binnen de VZF. Zij kunnen echter als official geen Vlaamse club vertegenwoordigen. 
M.a.w.: een kamprechter mag een official van de LFBN opnemen in zijn jury, ook 
als zijn club niet aan de wedstrijd deelneemt. Deze official mag echter niet 
meegeteld worden in het effectief van een Vlaamse club, ook als zij die opgeven als 
official voor hun club. Men kan maar voor één club uitkomen. Een official van de 
LFBN behoudt zijn bevoegdheden, als official, wanneer hij een vergunning 
aanvraagt bij de VZF. 
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BIJLAGE 5: HOMOLOGATIE VAN ZWEMBADEN IN BELGIË. (voorwaarden bij FR 2) 
 
B5.1   De zwembaden dienen een lengte te hebben van 25 of 50 meter. Enkel een afwijking  

tot 3 cm in MEER is toegelaten. 
 
B5.2   De muren aan start- en keerzijde moeten evenwijdig en verticaal zijn. Zij moeten 

rechte hoeken vormen met het wateroppervlak. Zij moeten gebouwd zijn uit stevig 
materiaal waarvan de oppervlakte tot op een diepte van 80 cm en tot een hoogte van 
30 cm boven de waterspiegel niet glad mag zijn. In zwembaden met overloop dienen 
aan start- en keerzijde stevige platen aangebracht te worden met een minimum 
hoogte van 30 cm boven de waterspiegel. Zij dienen volstrekt verticaal geplaatst te 
worden op of tegen de muur teneinde toe te laten dat de deelnemers kunnen 
aantikken en dienen geschilderd te zijn in een goed zichtbare kleur. 

 
B5.3   De muren van het zwembad kunnen van uitspringende steunpunten voorzien zijn. 

Deze steunpunten mogen zich niet op minder dan 120 cm onder de wateroppervlakte 
bevinden. 

 
B5.4   Een overloopgoot kan aangebracht zijn in de vier muren van het zwembad. Wanneer 

het overloopgoten betreft aan de start- en keerzijde moet de mogelijkheid bestaan 
aantikpanelen aan te brengen met een hoogte van minimum 30 cm. boven de 
wateroppervlakte, deze dienen gans de zwembaan te overspannen met een afwijking 
van 5 cm langs beide zijden. De overlopen moeten uitgerust zijn met regelbare 
uitlaten teneinde het waterpeil op een constant niveau te houden. 

 
B5.5  De zwembanen moeten een minimum breedte hebben van 175 cm hebben. 
 
B5.6   De vlottende lijnen die de breedte van de zwembanen afbakenen moeten zich 

uitstrekken over de ganse lengte van het zwembad en bevestigd worden aan 
ingebouwde haken in de start- en keerpuntmuur. Iedere zwemlijn moet samengesteld 
zijn uit tegen elkaar geplaatste vlotters met een diameter van minstens 5 cm. en 
maximum 15 cm. De vlotters moeten een andere kleur hebben vanaf beide uiteinden 
over een afstand van 5 meter. 

 
B5.7   De startblokken moeten geplaatst worden op een hoogte tussen 50 en 75 cm. boven 

het wateroppervlak. Deze startblokken met een bovenvlak van min. 40 cm. op 40 cm. 
dienen bedekt te zijn met een antisliplaag. De invalshoek met het water (helling) mag 
niet meer dan 10° bedragen.  De voorkant van het bovenvlak van het startblok moet 
evenwijdig zijn met de start- of keerpuntmuur en mag er niet oversteken. 
De handgrepen voor de rugstart moeten geplaatst worden tussen 30 en 60 cm. boven 
het wateroppervlak. Zij moeten evenwijdig zijn met het muurvlak, en mogen er niet 
uitsteken. 
Ieder startblok moet genummerd zijn aan de vier zijden. Het startblok met het 
nummer één (of nul) bevindt zich rechts wanneer men kijkt in de richting van het 
zwembad vanaf de startplaats. 

 
B5.8   Bij rugslagwedstrijden moet er een koord, voorzien van vlaggetjes, gespannen 

worden over de ganse breedte van het zwembad en op een hoogte van min 180 cm en 
max. 250 cm boven het wateroppervlak. Deze koord dient aangebracht op 5 meter van 
elk uiteinde van het bad. 

 
B5.9  Op 15 m. van de start moet een koord gespannen worden over het zwembad. Deze 

koord, valse startlijn genoemd, dient ogenblikkelijk op de wateroppervlakte te vallen 
bij valse start. De hoogte van deze valse startlijn ten opzichte van het wateroppervlak 
wordt niet gereglementeerd maar zij mag in geen geval de zwemmers hinderen. 

        De valse startlijn dient alle banen van het bad te vullen bij het neervallen. 
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B5.10  Markeringen van de banen: de lijnen moeten van een donkere kontrasterende kleur 

zijn getrokken op de bodem van het zwembad in het midden van de zwembaan. Deze 
lijnen met een regelmatige breedte van min. 20 cm. en max. 30 cm. moeten eindigen 
op 2 meter van elk uiteinde van het zwembad met een loodrechte lijn van dezelfde 
kleur en dezelfde breedte. Deze loodrechte lijn is 1 meter lang. De afstand tussen het 
centrum van elke baanlijn moet min. 175 cm. zijn. 
Verticale lijnen moeten getrokken worden op de start- en keerpuntmuren in het 
midden van elke baan: ze hebben dezelfde kleur en dezelfde breedte als de lijnen op 
de bodem. Zij dienen aangebracht zonder onderbreking vanaf de boord van het bad tot 
op de bodem. Een loodrechte lijn van 50 cm. lang dient getrokken te worden op 30 
cm. onder het wateroppervlak. 

 
B5.11  Watertemperatuur: min. temperatuur 24° Celsius. 

Een verschil van l°C. in min wordt aanvaardbaar geacht. Bij groter verschil kan, na 
klacht, de meerderheid der afgevaardigden van de aanwezige clubs de wedstrijd 
aflasten. Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter van het wedstrijdcomité of de 
kamprechter. 

 
B5.12  Om de 15 meterlijn bij de rugslag, vlinderslag en vrije slag te kunnen beoordelen, 

dient op 15 meter van beide eindpunten van het zwembad een duidelijk herkenbaar 
teken aangebracht met een koord boven het wateroppervlak, en indien niet mogelijk, 
met aanduidingen door niet verplaatsbare voorwerpen (verplaatsbare kegels zijn 
daarom niet meer toegelaten) , langs de zwembadboorden . Ook toegelaten zijn: een 
ander kleur van vlotter in de zwemlijnen. 

 
B5.13  Een minimuum diepte van 0.90 meter is vereist aan de keerpuntmuur, aan de 

startzijde 1.80 meter. 
 
B5.14  De zwembanen dienen een minimum breedte van 1.75 meter te hebben.  
 
B5.15  Bij gebruik van een scheidingsmuur in een 50 meter bad, dient deze minimum 0,75 

meter breed te zijn. 
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BIJLAGE 6: VZF SPORTREGLEMENT ZWEMMEN 

6.1 Indeling: van de zwemmers. 
 De zwemmers en zwemsters worden ingedeeld volgens leeftijd 
 

1. 9 jarige : is de zwemmer die in de loop  van het kalenderjaar de leeftijd van 9 jaar 
bereikt. De vergunning kan dus aan een 8 jarige, die in de loop van het jaar 9 wordt, 
uitgereikt worden op 1 januari.  

2. 10 jarige: is de zwemmer die in de loop  van het kalenderjaar de leeftijd van 10 jaar 
bereikt. De vergunning kan uitgereikt worden op 1 januari. 

3. 11, 12...... 
4. Vanaf 19 jarige en oudere wordt er geen onderscheid gemaakt in leeftijd.  
5. Tijdens open wedstrijden of wedstrijden op uitnodiging zullen 9 en 10 jarigen slechts 

uitkomen in hun eigen categorie; hun deelname zal beperkt zijn, per dag, tot 2 
wedstrijden van 100 meter max., of tot één wedstrijd van 200 m of 400 m max.. 
Mogen NIET deelnemen aan 200 meter vlinderslag en 400 meter individuele 
wisselslag. 
Estafette-wedstrijden worden aanzien als één wedstrijd. 
Wanneer een wedstrijd wordt ingericht over een ganse dag dienen alle 
wedstrijdenvoor deze leeftijdscategorie in de namiddag plaats te vinden en voor de 
pauze gezwommen te worden. 
Individueel gemengd zwemmen is toegelaten. 
9 en 10 jarigen kunnen uitgesloten worden voor stijl- of keerpuntfouten.  

     6.  Voor de MASTERS geldt het masters-reglement  
     7.  Categorieverhoging is steeds toegelaten (behalve voor 9 en 10 jarigen) tenzij het 

uitdrukkelijk vermeld staat op het voorprogramma of het bekerreglement. Dit geldt 
eveneens voor de aflossingswedstrijden. 

     8.  Heren (jongens) en dames (meisjes) zwemmen steeds afzonderlijk (uitgezonderd 9 
  en 10 jarigen).Met uitzondering voor  gemengde aflossingsploegen (zie ook deel 3 

          3.12) daar is het wel toegelaten       
     9.  Medailles en prijzen kunnen per leeftijdsjaar, per twee jaar (volgens vroegere 

indeling) of onafhankelijk van de leeftijd worden gegeven.  

6.2  Zwemreglement 
 
1. Het reglement dat toegepast wordt in België voor alle in België gezwommen open 

internationale wedstrijden of internationale wedstrijden op uitnodiging is het reglement 
opgesteld door de FINA, samen met de FINA officiële interpretaties. 

 
    2. Voor alle andere in België gezwommen wedstrijden gelden deze regels als 

basisreglement. Zij worden indien nodig hetzij verklaard, hetzij aangevuld met de eigen 
Belgische inbreng en toevoegingen m.b.t. alle zwemmers en officials die één 
vergunning hebben bij één der Federaties. 
Het volledige FINA reglement, met interpretaties, aanvullingen samen met de. 
organisatorische, administratieve en praktische richtlijnen, voor alle in België 
gezwommen wedstrijden, wordt weergegeven in de "HANDLEIDING VOOR OFFICIËLE 
ZWEMWEDSTRIJDEN IN BELGIË', 

 
3.  De handleiding valt onder de bevoegdheid van de nationale sportcommissie zwemmen. 
  Enkel zij is bevoegd wijzigingen of toevoegingen eraan te verrichten. 
 
4.  De Federaties kunnen eigen specifieke aanvullingen of bepalingen toevoegen in een 

afzonderlijk hoofdstuk aan de “HANDLEIDING", voor zover ze niet in tegenspraak zijn 
met de FINA-reglementen of het Belgisch handboek.  
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BIJLAGE 7: STATUUT COMPETITIEVERGUNNINGHOUDER 
 
7.1  Sportbeoefenaar 
 

• Hieronder verstaan wij de atleten die werkelijk deelnemen aan officiële 
zwemwedstrijden. 

• Zij moeten een competitievergunning bezitten.  
• Zij moeten allemaal een medisch attest hebben. 
• Zij zijn onderworpen aan het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar 

(kunnen enkel ontslag geven tussen 15 mei en 15 juni, per aangetekende brief aan 
de club EN aan de Vlaamse Zwemfederatie) 

• Zij kunnen buiten de ontslagperiode overgaan naar een andere club mits onderlinge 
toestemming tussen beide clubs. 

 
De sportbeoefenaar kan slechts één competitievergunning voor zwemmen hebben bij één 
club, dit om competitievervalsing te vermijden. 
Men kan wel een andere competitievergunning bekomen voor een andere discipline 
(bijvoorbeeld waterpolo) binnen de eigen club of bij een andere club.  

 
7.2  Niet-sportbeoefenaar 
 
7.2.1 Official 
 

• Hieronder verstaan wij alle erkende en geregistreerde juryleden en scheidsrechters. 
• Moeten een competitievergunning bezitten.  
• Zij moeten geen medisch attest voorleggen. 
• Zij zijn niet onderworpen aan het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar. 
De official kan slechts één competitievergunning hebben bij één club. 
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DEEL3 ORGANISATIE VAN COMPETITIEWEDSTRIJDEN BINNEN DE 
VLAAMSE ZWEMFEDERATIE 
 

3.1  SOORTEN WEDSTRIJDEN 
 
Algemeen 
 Bij alle wedstrijden die bestaan uit verschillende gedeelten (verschillende dagen of 

daggedeelten)  en die al of niet doorgenummerd worden, wordt elk gedeelte 
beschouwd als een aparte wedstrijd met een afzonderlijk voorprogramma, eventueel 
een andere kamprechter en een andere jurysamenstelling. 

 

3.1.1 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 Federale clubs voor Federale wedstrijden. 
  - alle provinciale clubs voor provinciale wedstrijden. 
- uitnodiging via programma, met al dan niet speciale inschrijvingsvoorwaarden en al dan 

niet via speciale inschrijvingsformulieren of diskette. 
 

3.1.2 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 officieel voorprogramma, met al dan niet speciale 

inschrijvingsvoorwaarden en al dan niet via speciale inschrijvingsformulieren of diskette. 
 

3.1.3 CLUBWEDSTRIJD 
 

- is geen officiële wedstrijd  
- heeft geen officieel voorprogramma  
- kan nooit officiële resultaten geven en valt buiten het officieel reglement. 

 
 
3.2  ALGEMENE ONDERRICHTINGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN 
WEDSTRIJDEN 
 
Het betreft de wedstrijden bedoeld onder 3.1.1, 3.1.2 en  3.1.3 
 
3.2.1 VOORPROGRAMMA’S, PROGRAMMA’S en OFFICIËLE UITSLAGEN betreffende 

zwemwedstrijden moeten de vermelding bevatten: 
 "georganiseerd onder de reglementen van de KBZB + Vlaamse Zwemfederatie 
 
 



20100101_sportreglement_zwemmen Burg. Maenhautstraat 100-102 
9820 Merelbeke 

 Tel. 09/220.53.87   
Pagina 55 van 67 info@zwemfed.be 
 

 
3.2.2 VOORPROGRAMMA 
 
3.2.2.1  Voor open wedstrijden geldt het programma als voorprogramma. Het inrichtende 

  wedstrijdcomité beslist immers zelf over de wedstrijd(en) en nodigt alle clubs (zie 
  3. 1. 1) uit via het programma en de wijze van inschrijving. 

 
3.2.2.2  Voor wedstrijden op uitnodiging dient een voorprogramma opgemaakt. 
        a) Het voorprogramma van elke wedstrijd dient opgemaakt, het aantal exemplaren 
                 wordt bepaald volgens het voorschrift van elke Provincie. 

  b) Het wordt ondertekend door voorzitter of secretaris van de organiserende club. 
       c) Het wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de provinciale afgevaardigde bij het 

VSB of zijn gevolmachtigde. 
       Het is de provinciale afgevaardigde bij het VSB of gevolmachtigde die 

verantwoordelijk is voor de goedkeuring  van het voorprogramma ( conform de 
sportreglementen) en het aanduiden van de kamprechters. 

  d) Enkel het door de VZF voorgeschreven voorprogramma mag worden gebruikt en 
   dient per wedstrijd/wedstrijdgedeelte volledig en tijdig te worden ingevuld wil de 
   aanvraag aanvaard en/of goedgekeurd worden. 

  e) De noodzakelijke bevoegdheden van starter en jurysecretaris dienen toegewezen 
    volgens de Federale normen voor deze functies. Indien de organiserende club 
    over geen officiële starter en/of jurysecretaris beschikt mag beroep gedaan 
    worden op een officiële starter en/of jurysecretaris van een andere 
    club/provincie. Voorprogramma’s zonder vermelding van starter en/of 
    jurysecretaris worden niet meer aanvaard en/of goedgekeurd. 

   f)  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 
  

3.2.2.3  Na goedkeuring door de provinciale afgevaardigde bij het VSB of gevolmachtigde 
   wordt één exemplaar naar het Federaal  secretariaat gestuurd, één naar de 
   provinciale secretaris,  één naar de aangeduide kamprechter en het origineel terug 
   naar de organiserende club/provincie met de naam van de aangeduide 
   kamprechter. 
 

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

3.2.2.5  Elke wijziging aan het voorprogramma van een wedstrijd moet terug aan de 
   goedkeuring van de provinciale afgevaardigde bij het VSB of gevolmachtigde  
   onderworpen worden.  Zou het oorspronkelijk voorprogramma reeds naar de 
   uitgenodigde clubs verzonden zijn, dan dient de goedgekeurde wijziging 
   onmiddellijk aan al deze clubs meegedeeld te worden. (zie ook 2.9.3). 
 

3.2.2.6  Het programma kan enkel op basis van de goedgekeurde wijziging opgemaakt 
            worden indien aan  3.2.2.5 voldaan werd. 
            Zoniet kan de niet verwittigde club klacht neerleggen bij de kamprechter (zie 
            3.10.2.5) 
 
3.2.2.7  Elke overtreding betreffende voorprogramma's wordt bestraft door het in eerste 

  instantie rechtsprekend comité. 
 
3.2.2.8  Elk voorprogramma moet duidelijk vermelden wie verantwoordelijk is voor de  
            medische dienst (arts, verpleegkundige, erkende dienst voor eerste hulp, 

  supplementaire redder die op dat ogenblik alleen de functie van medische dienst 
  vervult) 
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3.3  VERDAGING OF ANNULATIE VAN EEN WEDSTRIJD 
 
3.3.1 De club die de organisatie van een wedstrijd heeft aangekondigd door het 

voorprogramma ter goedkeuring aan de provinciale afgevaardigde bij het VSB of 
gevolmachtigde voor te leggen en dit, al dan niet, aan één of meerdere clubs heeft 
verzonden, dient bij verdaging of annulatie van de betreffende wedstrijd het 
provinciaal bestuur en het Federaal secretariaat te verwittigen. 
De reeds uitgenodigde clubs dienen via de snelst mogelijke middelen verwittigd te 
worden en een schriftelijke bevestiging is noodzakelijk naar provinciaal bestuur, 
Federatie en clubs. 

 
3.3.2 Alle klachten bij niet naleving van dit reglement worden behandeld door de bevoegde 

commissie. 

3.4  BEKERWEDSTRIJDEN EN WISSELBEKERS 
 
3.4.1 Elk wisselbekerreglement moet de datum vermelden van de goedkeuring door de 

Federatie. Elk gewijzigd reglement moet de datum van de goedgekeurde wijziging 
vermelden. 

3.4.2 Een (wissel)bekerwedstrijd kan uit verschillende wedstrijden bestaan, maar kan nooit 
dienen als schiftingswedstrijd voor een andere bekerwedstrijd.   

3.4.3 De organiserende club is verplicht een goedgekeurd exemplaar van het reglement bij 
het voorprogramma te voegen en op het voorprogramma de datum van goedkeuring 
te vermelden. 

3.4.4 ASR 13.2 
Binnen de Vlaamse Zwemfederatie kan een wisselbekerreglement enkel gewijzigd 
worden mits toestemming van de houder. 

3.4.5 Het is uitzonderlijk toegelaten bij wisselbekerwedstrijden en bekerwedstrijden een 
ingeschreven zwemmer door een andere zwemmer eveneens vergunninghouder bij 
deze club te vervangen (zie 2.12.5 en 2.21.9) 
 Deze vervanging(en) dient evenwel meegedeeld te worden aan de kamprechter en 
secretariaat van de wedstrijd ten minste een uur voor de aanvang van de 
betreffende reeks, zodat er nog administratief rekening mee kan gehouden worden 
(tenzij het bekerreglement zelf een specifieke regeling vermeldt). 

3.4.6 Geen enkele club mag zich bij bekerwedstrijden of wisselbekers versterken met 
leden van een andere club. 
 Enkel vergunninghouders van eigen club mogen ingeschreven worden en art. 3.6 
mag hier nooit toegepast worden.  leder verdedigt zich met eigen krachten. 

3.4.7 Gewone bekerreglementen moeten niet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 
Federatie zolang ze niet in tegenspraak zijn met de vigerende zwemreglementen. 

3.4.8  Wedstrijden voor 9 en 10 jarigen mogen niet meetellen voor bekerwedstrijden, 
wisselbekers of puntenwedstrijden 

3.4.9  Goedgekeurde voorprogramma’s van wisselbekerwedstrijden met deelname van 9 en 
10 jarigen moeten niet terug ingediend worden voor goedkeuring, zij mogen echter 
niet meer meetellen in de rangschikking  

3.5  SAMENGESTELDE PLOEGEN 
 
3.5.1  Voor wedstrijden in het buitenland kunnen door een inschrijvende club ploegen  

 samengesteld worden met zwemmers van verschillende clubs onder volgende 
 voorwaarden:                                                                                                                        

1) Schriftelijke toelating van de clubs bij dewelke de zwemmer(s) 
    vergunninghouder zijn. 
2) De inschrijvende club schrijft alle zwemmers in onder de clubnaam van de 
    inschrijvende club 
 



20100101_sportreglement_zwemmen Burg. Maenhautstraat 100-102 
9820 Merelbeke 

 Tel. 09/220.53.87   
Pagina 57 van 67 info@zwemfed.be 
 

 
 3) Een copy van de inschrijvingslijst (+ alle wijzigingen nadien) en de 
    schriftelijke toelating van de clubs dienen op de VZF toe te komen ten 
    laatste op de laatste werkdag voor de wedstrijd. 
4) Elke club is zelf verantwoordelijk voor het bekendmaken van de prestaties 
    van haar zwemmers aan het secretariaat van de VZF en KBZB 

3.5.2  Federale – of provinciale ploegen kunnen samengesteld worden voor wedstrijden in 
       België of in het buitenland. 
3.5.3  Conflicten  tussen mogelijke clubbelangen en een Federale- of Provinciale ploeg 
         dienen voorgelegd aan de juridische commissie. 

3.6  DEELNAME VAN VREEMDE 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. 

3.7  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 een door de Federatie of 
bevoegd comité als zodanig erkend reglement of gewoonte (bv. geen officieel 
afgevaardigde, geen officials meegedeeld, tijdsoverschrijding...) 
Mondelinge weigeringen dienen evenwel schriftelijk bevestigd te worden. 

3.8  WEDSTRIJDPROGRAMMA EN UITSLAGEN 
 
3.8.1  HET WEDSTRIJDPROGRAMMA WORDT OPGEMAAKT OP BASIS VAN:  

- het verstuurde goedgekeurde voorprogramma 
- de inschrijvingen van de clubs 

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

 
3.8.2 VERMELDING VAN DE DEELNEMERS. 

 De deelnemers dienen in het programma en uitslagen vermeld te worden met naam, 
voornaam en vergunningsnummer (De inschrijvende clubs delen deze mee via hun 
inschrijvingsformulier of de door de Federatie opgelegde inschrijvingsdocumenten 
en/of via diskettes) 
 De inrichtende club is verplicht de inschrijvingsformulieren van de deelnemende 
clubs op het jurysecretariaat ter beschikking te hebben. 
Nieuwe zwemmers mogen ingeschreven worden met fictieve vergunningsnummers, 
maar moeten op de dag van de wedstrijd (voor de aanvang) in het bezit te zijn van 
een reeel vergunningsnummer. 

 
3.8.3  AFWEZIGEN 

Afwezigheden worden als volgt genotuleerd: 
3.8.3.1 officiële afgevaardigde en of officials: via het wedstrijdverslag aan de Federatie (zie 

3.9)  
3.8.3.2 zwemmers: via de uitslag, overeenkomstig 2.12.10 en Bijlage 1 
3.8.3.3 enkel de Federatie is bevoegd de gereglementeerde boete op te leggen. 
3.8.3.4 Zou een organiserende club evenwel ernstige redenen hebben om zich  

 benadeeld te voelen bij het FORFAIT van individuele zwemmers, dan kan zij steeds 
 klacht indienen bij de bevoegde commissie (3.10.2.5 en 3.10.2.6) 
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3.8.4 DRUKFOUTEN 

 Drukfouten in programma’s of uitslagen kunnen nooit ingeroepen worden als  reden  
 
tot klacht, als weigering tot deelname of tot niet aanvaarden van forfait boetes of 
andere 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 programma’ s en uitslagen die naar de Federatie worden verzonden. 

 
3.8.5  UITSLAGEN 

a)  de uitslag vermeldt dag, plaats, inrichtende club van de wedstrijd (zie ook  
    3.2.1) 

 b) de uitslag vermeldt de gezwommen resultaten in overeenstemming met: 
-  de rangorde der gezwommen tijden per wedstrijdprogramma 
-  de uitsluitingen in het betreffende programma met vermelding van uitgesloten,  
 de afstand waar de fout gebeurde en de officiële tussentijden van vóór de uitsluiting. 

   - de doktersattesten in het betreffende programma 
   - de forfaits in het betreffende programma 
 
3.8.6 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. 

 - één gratis uitslag per official ter beschikking te stellen aan diegenen die hierom 
   verzoeken tijdens de juryvergadering 
-  twee gratis uitslagen per club ter beschikking te stellen aan die clubs die 
 hierom na rondvraag om verzoeken. 

-  1 uitslag plus 1 verbeterd programma  samen met het origineel wedstrijdverslag en 
   de doktersattesten te verzenden naar de Federatie 
-  mogelijke andere richtlijnen van Federatie, Provincie of eigen reglement toe te 
   passen, maar met in acht name van de drie vorige punten.     
   

3.9  WEDSTRIJDVERSLAG 
 
VOOR AANVANG van elke wedstrijd/wedstrijdgedeelte ALTIJD voorzitter/secretaris van de 
organiserende club verzoeken om door handtekening op het wedstrijdverslag de aanwezigheid 
van een erkende medische dienst te bevestigen.  
 
De kamprechter is en blijft verantwoordelijk voor de juiste invulling van het wedstrijdverslag. 
Zijn handtekening samen met de handtekening van de jurysecretaris, bevestigen de juistheid 
van alle erop voorkomende gegevens.  

 
-    controle CV-nummers en bevoegdheid van alle officials  
- NOOIT stages of examens van TAK of S of J vermelden, ook niet als 2° of 3° op 

een officialplaats 
- per goedgekeurd voorprogramma dient een wedstrijdverlag te worden opgemaakt 
- aanwezigheid van juryleden en handtekenen van alle officialboekjes per 

wedstrijddag indien meerdere dagen en per wedstrijdgedeelte (VM/NM) ook bij 
vrijstelling van functioneren door de kamprechter 
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- de gehandtekende officialboekjes zullen als enig bewijs worden aanvaard bij 
klachten van clubs over het onvoldoende afvaardigen van officials op een 
wedstrijd  

- als een club voldoende officials aanmeldt, maar er geen nodig zijn dan is die club 
volledig in orde en mag niet vermeld worden dat de officials niet functioneerden 

- bij tekort van juryleden dient de vermelding als volgt te gebeuren (zie ook B4.1) 
   3 zwemmers 0 official   vermelden 
   7 zwemmers 1 official              niet vermelden, is 0K 
 11 zwemmers 1 official              vermelden 
  15 zwemmers 2 officials            niet vermelden, is 0K 
  22 zwemmers 2 officials            vermelden    

-    extra verslagen dienen rechtstreeks met het wedstrijdverslag naar de Federatie te 
     worden verzonden. 
- vermelden van het totaal aantal starten (individuele + aflossingen) en het totaal 

aantal FF en AT tijdens de wedstrijd 
NB: De kamprechter en stagedoende officials tellen niet mee om het aantal officials 
per club te bepalen. 

3.10 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 
Hier volgt de toepassing van deze reglementen: 
 
3.10.1  Bij internationale wedstrijden in Vlaanderen geldt enkel GR9.2 en 9.3 tenzij het 
           wedstrijdcomité anders beslist. 
3.10.2  Andere wedstrijden in Vlaanderen 
3.10.2.1  Principe: (GR 9.2 1 c ) 

   Indien de officials erkend en (of) aangeduid werden door het Vlaams Sportbestuur 
   is elke klacht betreffende de beslissingen over uitsluitingen, plaatsen of 
   beoordelingen onontvankelijk. De beslissingen genomen door een erkende 
   wedstrijdjury zijn onbetwistbaar en dus FINAAL. 

3.10.2.2 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. 

3.10.2.3 Klachten i.v.m. andere punten dienen steeds schriftelijk ingediend door de officiële 
   clubafgevaardigde bij de kamprechter. 

3.10.2.4 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. 

3.10.2.5 Indien de inhoud van de klacht geweten kan zijn voor de wedstrijd, dient deze 
    ingediend alvorens het eerste startsignaal van de betreffende wedstrijd wordt 
   gegeven (zie bv. GR 9.2.1 (a) en (b)). 

3.10.2.6 Ingeval de klacht niet slaat op een feit dat zich voordoet op een wedstrijd, moet de 
        belanghebbende club deze bij het Federaal secretariaat indienen binnen de 
      achtenveertig uur na het betwiste feit.  
3.10.2.7 De kamprechter kan ten allen tijde via zijn verslag aan de VZF, een klacht  
         overmaken betreffende de feiten die zich voordeden tijdens een wedstrijd. De 
        bevoegde zwemcommissie oordeelt hierover. 
3.10.3.1 Elke klacht, tijdens een wedstrijd (3.10.2.1 tot 3.10.5) 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 de juryleden nodig voor  de 
   objectieve beoordeling van betreffend probleem bijeenroepen en beslissen over 
   het antwoord. 
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   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.  De club welke klacht neerlegt kan zijn afgevaardigde zonder 
   stemrecht of inmenging naar deze juryvergadering afvaardigen. 

 
3.10.3.2  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  
3.10.3.3  Wanneer de inhoud van de klacht wordt verworpen dient de voorzitter of de 

    kamprechter de reden(en) te vermelden (GR 9.2.3)  
3.10.3.4  De beslissing van deze officials is onherroepelijk en niet vatbaar voor beroep. 
3.10.4  Een klacht tegen een official zal in eerste rang behandeld worden door het 

 VSB-Zwemmen als het officials binnen één Federatie betreft (ook als het ove 
 officials binnen één Provincie gaat) 
 De Nationale Zwemcommissie behandelt klachten die betrekking hebben over 
 officials over de Federaties heen. 

3.10.5  Indien beroep mogelijk is dient dit te gebeuren in overeenkomst met het KBZB- HR 
 Art. RS 07.04  

3.11 GEMENGDE AFLOSSINGSPLOEGEN 
 
Het is toegelaten gemengde aflossingsploegen te laten zwemmen, in alle categorieën. 

- deze wedstrijden worden uitdrukkelijk op het voorprogramma vermeld 
- jongens en meisjes dienen hetzelfde aantal te hebben (vb. 2 - 2 of 4 - 4...) 

    -    er kunnen geen records gezwommen worden , behalve door de eerste 
         zwemmer.       

3.12 HET ZWEMGEBEUREN 
 
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 officiele 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 een normaal verloop kent.   
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. 

o geen personen vreemd aan het wedstrijdgebeuren mogen de zwembanen van het 
competietiebad betreden tijdens de wedstrijd  

o er moet voldoende stilte zijn zodat de startprocedure optimaal kan verlopen 
o er moet een mogelijkheid tot uitzwemmen zijn of minstens warme stortbaden 
o 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. 

o ............................. 
 
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. 
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3.13     DUBBELZWEMMEN  WEDSTRIJDEN  LANGE AFSTAND 
 
BELANGRIJK  :  ENKEL  toegelaten mits  GOEDGEKEURD VOORPROGRAMMA   
                          NOOIT  toegelaten mits beslissing ter plaatse 
 
    3.13.1   WEDSTRIJDEN:  

 - enkel toegelaten voor wedstrijden op uitnodiging waarvan het programma enkel 
  bestaat uit 800 m en/of 1500 vrije slag (alle categorieën) en/of 400 m vrije slag voor 
  9 en 10-jarigen  
- mag worden toegepast op provinciaal kampioenschap maar niet op Vlaams Zomer- 

          criterium of Vlaamse kampioenschappen 
- enkel toegelaten mits manuele tijdopname  

  
    3.13.2   REEKSINDELING:  

- inschrijven mag met (reële) trainingstijden  
       - laatste reeks wordt gezwommen met enkele bezetting per baan, dit om bepaalde 
          prestaties te kunnen zwemmen zoals: provinciaal record, Belgisch jeugdrecord 
          Bij de inschrijvingen dient vermeld te worden welke zwemmer(s) willen zwemmen 
          om zulke bepaalde prestatie te kunnen behalen 
       - indien er geen aanvragen zijn voor het behalen van een bepaalde prestatie, dan mag 
         de laatste reeks ook gezwommen worden met dubbele bezetting    
                                                                                 

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

            - keerpuntrechters: er moeten minimum 2 erkende TAK-officials zijn als KP-rechter 
       - tussenafstandskaarten : - mogen door vrijwilligers worden getoond, zij dienen wel de 
                    ganse wedstrijd op post blijven  
                    - 1 per zwemmer/ster  
                    - bij coaching kan de vrijwilliger worden weggestuurd 
                                      en/of kan de zwemmer/ster worden uitgesloten 
       - bij de laatst te zwemmen reeks(en) met enkele bezetting gaan 6 tijdopnemers terug 
         fungeren als keerpuntrechters en worden geen vrijwilligers meer gebruikt voor het 
         tonen van tussenafstandskaarten 
  

     3.13.4   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 rechterkant 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 linkerkant van hun 
               baan en blijven daar zwemmen, ook na het keerpunt  

                   Deze start gebeurt als de eerst gestarte
 
zwemmer/sters bijna aan het 

               keerpunt zijn  
        - 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)  

  
    3.13.5   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.  
 

     3.13.6   UITSLUITING:  hinderen van een zwemmer/ster of hen gebruiken als 
                 gangmaker kan  reden zijn voor uitsluiting.  
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DEEL 4: FINA FACILITY RULES 

FR1 ALGEMEEN 
 
FR.1.1 OLYMPISCHE FINA ZWEMBADEN 

Alle wereldkampioenschappen (behalve voor Masters) en Olympische Spelen 
moeten betwist worden in een zwembad dat voldoet aan de regels FR3, FR6, FR8 
en FR11. 

FR.1.2 ALGEMENE FINA STANDAARD ZWEMBADEN 
Andere FINA wedstrijden dienen betwist in een FINA Olympisch Zwembad, maar 
het bureau mag standaardeisen verzwakken voor zover die geen materiële impact 
heeft op de wedstrijd. 

FR.1.3 FINA MINIMUM STANDAARDVOORWAARDEN VOOR ZWEMBADEN 
Voor alle andere (dan FR. 1.1 olympische baden en FR 1.2 alle FINA organisaties) 
onder de FINA-reglementen gezwommen wedstrijden dienen de zwembaden aan 
volgende minimum voorwaarden te voldoen. 

FR 1.4    Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers van 
 het zwembad voor recreatie, training en competitie, dienen de eigenaars 
 van publieke of openbare zwembaden zich te houden aan de plaatselijke 
 algemeen geldende regelgeving en de regelgeving in verband met de 
 volksgezondheid van het desbetreffende land. 

FR 1.5    Nieuwe competitie uitrusting (bijv. startblokken, baanlijnen, enz.) moeten 
beschikbaar zijn op 1 januari in het jaar van de Olympische Spelen en FINA 
Wereldkampioenschappen.  

FR.2 HET ZWEMBAD 
 
FR.2.1 DE LENGTE 
FR.2.1.1 50.00 meter. Indien aantikplaten van A.E.I. gebruikt worden aan de startzijde, of 

    tevens aan de keerpuntzijde, dan dient de zwembadlengte zodanig te zijn dat de 
    opgelegde afstand van 50.00 meter tussen de twee panelen verzekerd is. 

FR.2.1.2 25.00 meter. Indien aantikplaten van A.E.I. gebruikt worden aan de startzijde, of 
    tevens aan de keerpuntzijde, dan dient de zwembadlengte zodanig te zijn dat de 
    opgelegde afstand van 25.00 meter tussen de twee panelen verzekerd is. 

 
FR.2.2    AFWIJKINGSNORMEN 
FR.2.2.1  Tegenover de opgelegde 50.00 meter lengte is in elke baan een afwijking 

    toegelaten van 0.03 meter in plus en 0.00 meter in min, gemeten op om het even 
    welk punt tussen 0.3 m. boven tot 0.8 m. onder het wateroppervlak tussen de 
    beide eindmuren. De maten dienen bevestigd te worden door een landmeter of 
    een ander bevoegd officieel benoemd of bevestigd in zijn bevoegdheid door de VZF. 

  De afwijkingen mogen niet groter zijn, ook niet wanneer aantikplaten gebruikt 
   worden. 
FR.2.2.2  Tegenover de opgelegde 25 .00 meter lengte is in elke baan een afwijking 

    toegelaten van 0.03 meter in plus en 0.00 meter in min, gemeten op om het even 
    welk punt tussen 0.3 m. boven tot 0.8 m. onder het wateroppervlak tussen de 
    beide eindmuren. De maten dienen bevestigd te worden door een landmeter of 
    een ander bevoegd officieel benoemd of bevestigd in zijn bevoegdheid door de VZF. 
    De afwijkingen mogen niet groter zijn, ook niet wanneer aantikplaten gebruikt 
    worden. 

 
FR.2.3   DIEPTE : een minimum diepte van 1.35 meters vanaf 1.0 meter tot 6.0 meter 

   vanaf de keerpuntmuur is vereist  wanneer er zich hier startblokken bevinden.  
   Anders is een minimum diepte van 1.0 meter vereist. 
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FR.2.4   MUREN 
FR.2.4.1 De eindmuren dienen parallel te zijn en rechte hoeken te vormen met het 

    zwemparcours en met het wateroppervlak. Zij dienen uit stevig materiaal 
    vervaardigd te zijn er van een antislip oppervlak voorzien te zijn en dit tot op 0.8 
    meter onder water zodat de zwemmer kan aantikken en zich afduwen zonder 
    risico. 

FR.2.4.2  Steunrichels langs de zwembadmuren zijn toegelaten; zij mogen zich niet op 
    minder dan 1,2 meter beneden het wateroppervlak bevinden en kunnen een 
    breedte hebben van 0,1 tot 0,15 meter. 

FR.2.4.3  Overloopgoten zijn toegelaten langs de vier muren van het zwembad. Indien 
    overloopgoten geïnstalleerd zijn aan de eindmuur dan dienen zij de bevestiging 
    van aantikplaten tot de vereiste 0.3 meter boven het wateroppervlak mogelijk te 
    maken. 

 Alle overloopgoten dienen bedekt te zijn met passende roosters of schotten.  
 
FR.2.5   DE BANEN dienen minstens 2.5 meter breed te zijn, met twee stroken van 

   minstens 0.2 meter breedte aan de buitenkant van de eerste en de laatste baan. 
 
FR.2.6.1  BAANLIJNEN dienen de volledige lengte te bestrijken. Ze dienen bevestigd aan 

    elke eindmuur aan vaste haken die in de muur bevestigd zijn. Iedere lijn bestaat 
    uit vlotters die tegen elkaar geplaatst zijn en die een minimum diameter hebbe 
    van 5 cm. tot max. 15 cm. 

  De kleur van de vlotters van de baanlijnen dienen als volgt te zijn: 
• Twee GROENE lijnen voor baan 1 en 8 
• Vier BLAUWE lijnen voor baan 2, 3, 6 en 7 
• Drie GELE lijnen voor baan 4 en 5 

              De vlotters vanaf de eindmuren dienen over een afstand van 5 meter een RODE 
    kleur te hebben.    
    Er mag zich niet meer dan één baanlijn bevinden tussen elke baan. 

              De baanlijnen dienen strak gespannen te zijn. 
FR.2.6.2  Op 15 meter van keerpunt- en startzijde  dient de vlotter een andere kleur te 

    hebben als de andere vlotters. 
FR.2.6.3  In 50 meter baden dienen de 25-meter vlotters zich te onderscheiden. 
FR.2.6.4  Baannummering in zacht materiaal mag geplaatst worden op de baanlijnen aan 

    het keer- en  startpunt.  
 
FR.2.7  STARTBLOKKEN dienen stevig te zijn en geen verend effect te bezitten. De hoogte 

    kan vanaf 0.5 meter tot 0.75 meter bedragen boven het wateroppervlak. Het 
    bovenvlak dient minstens 0.5 x 0.5 meter te zijn en dient met een 
    antislip-materiaal bedekt te zijn.  De maximum hellingsgraad bedraagt 10 graden.  
    De startblokken dienen zo gebouwd dat de zwemmer de mogelijkheid heeft om bij 
    de voorwaartse starthouding het startblok vast te grijpen aan de voorzijde en de 
    zijkanten. Er wordt aanbevolen dat, indien de dikte van het startblok meer zou 
    zijn dan 0.04 meter, er handgrepen binnen de startblokken ingebouwd worden die 
    minstens 0.1 meter breed zijn aan de zijkanten en 0.4 meter bedragen aan de 
    voorzijde van het startblok.  Deze grepen dienen 0.03 meter breed (diameter) te 
    zijn.  Handgrepen voor de rugslagstart dienen geplaatst te worden tussen 0.3 
    meter en 0.6 meter boven het wateroppervlak zowel horizontaal als verticaal. Zij 
    moeten gelijklopen met het wandoppervlak en mogen er niet uitsteken. 
    De diepte van het water dient minstens 1.35 meter te zijn over een lengte van 1.0 
    meter tot 6.0 meter gemeten vanaf de muur waar zich de startblokken bevinden.  
    Elektronische afleesborden mogen onder de blokken geplaatst worden. 
    Flitsapparatuur is niet toegelaten.   
    De tijdsaanduiding mag niet lopen tijdens de rugslag start. 
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FR.2.8  NUMMERING: Elk startblok dient duidelijk zichtbaar genummerd aan de vier zijden. 

 Baannummer 0 bevindt zich aan de rechterzijde als men van op de startzijde naar 
    het zwembad kijkt, uitgezonderd bij 50 meter wedstrijden, die van de andere zijde 
    mogen starten.  

 Aantikborden mogen genummerd worden aan het bovenste deel. 
 
FR.2.9  RUGSLAGVLAGGETJES:  touwen waaraan vlaggetjes bevestigd zijn, dienen over het 

    zwembad gespannen te zijn op een hoogte van minimum 1.8 meter en maximum 
    2.5 meter boven het wateroppervlak en op 5 meter afstand van elke wand 
    bevestigd te zijn aan vaste houders. 
 Afzonderlijke markeringen dienen geplaatst aan beide zijden van het bad, indien 
    mogelijk aan elke baanlijn, op 15 meter van elke keerpuntzijde. 

 
FR.2.10  VALSE STARTLIJN: dient over de ganse breedte van het zwembad gespannen te 

    zijn ten minste 1.2 meter boven het wateroppervlak en op 15 meter afstand van 
    de startzijde bevestigd aan vaste houders. De lijn dient dermate bevestigd aan de 
    houders dat zij met een snelle beweging kan losgemaakt worden. 

              De valse startlijn dient over ALLE banen heen te vallen bij gebruik. 
 
FR.2.11  WATERTEMPERATUUR:  De watertemperatuur zal tussen de 25° en 28°. 

    Gedurende een wedstrijd dient het waterpeil op een constant niveau te blijven, 
    met geen merkbare bewegingen. Om de gezondheidsreglementen die in de 
    meeste landen gelden te respecteren is toevoer en afvoer van water toegelaten 
    zolang er geen merkbare stroming of draaiingen verwekt worden. 

 
FR.2.12  LICHT: de lichtintensiteit boven het start- en keerpuntplatform mag niet minder 

    zijn dan 600 lux. 
 
FR 2.13  BAANAANDUIDINGEN: dienen in een donkere contrastkleur aangebracht op de 

    bodem van het zwembad in het midden van elke baan. 
     Breedte min 0.2 meter en max. 0.3 meter. 
     Lengte:    46.0 meter voor een 50 meter bad 
     21.0 meter voor een 25 meter bad 

    Elke lijn eindigt 2.0 meter van de wand met een duidelijke dwarslijn van 1.0 
    meter lengte en met dezelfde breedte als de lengtelijn. Een mikpuntlijn dient op 
    de beide eindmuren of op de aantikpanelen aangebracht, in het midden van elke 
    baan en met dezelfde breedte als de lengtelijnen.  Zij dienen te vertrekken van 
    aan de badrand en zonder onderbreking tot op de bodem gaan. Een dwarslijn van 
    0.5 meter lengte wordt geplaatst op 0.3 meter beneden de waterlijn gemeten in 
    het centrum van de dwarslijn. 

 
FR.2.14  Schotten (scheidingswanden) – wanneer een schot wordt gebruikt dan dient het de 

    hele baan te overspannen en uit een vast effen niet glijdend verticale oppervlakte 
    te bestaan, waarop men aantikpanelen kan monteren niet minder dan 0.8 meter 
    onder en 0.3 meter boven het wateroppervlak,  en welk vrij zijn van gevaarlijke 
    openingen boven of onder de waterlijn waar  handen, voeten, tenen of vingers 
    kunnen inglijden.  De scheidingswand moet van zulke aard zijn dat de officials zich 
    vrij kunnen bewegen over de lengte en zonder dat deze bewegingen  een 
    aanzienlijke stroming of waterturbulentie veroorzaken.  
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Bij  FR 2.13 Lane Markings 
 
WIDTH OF LANE MARKINGS, END LINES, TARGETS  A  0.25 m ± 0.5    

FINA  
 

LANE MARKINGS  
LENGTH OF END WALL TARGETS  B  0.50 m  

DEPTH TO CENTRE OF END WALL TARGETS  C  0.30 m  

LENGTH OF LANE MARKER CROSS LINE  D  1.00 m  

WIDTH OF RACING LANES  E  2.50 m  

DISTANCE FROM END OF LANE LINE TO END WALL  F  2.00 m  

TOUCH PAD  G  2.40 m x 0.90 m x 0.01 m  

 
 
 

FR.3 HET ZWEMBAD VOOR OLYMPISCHE SPELEN EN 
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 
 
Zie :  FINA Handbook  :  FINA Facilities Rules  
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FR.4 AUTOMATISCHE ELEKTRONISCHE INSTALLATIE (A.E.l.) & SEMI 
AUTOMATISCHE ELEKTRONISCHE INSTALLATIES  (S.A.E.I.) 
 
 
FR.4.1  De automatische en de semi-automatische elektronische installaties bepalen de 

 relatieve aankomstvolgorde en bepalen de verlopen tijd die elke zwemmer heeft 
 afgelegd in een wedstrijd. 
 De tijdsweergave dient te gebeuren tot op twee decimalen nauwkeurig (1/100 van 
 een seconde). 
 Wat ook de gebruikte installatie is, zij mag geen belemmering zijn voor de start van 
 de zwemmer, voor de keerpunten of voor het wateroverloopsysteem. 

  
FR.4.2  DE UITRUSTING MOET 
FR.4.2.1  Door de starter in gang worden gezet. 
FR.4.2.2  Indien mogelijk geen zichtbare kabels vertonen op de zwembadplatformen. 
FR.4.2.3  In staat zijn alle opgenomen informatie zowel per baan als per plaats weer te 

    geven. 
FR.4.2.4  De zwemmer zijn tijd via eenvoudige digitale aflezing weergeven. 
 
FR.4.3  STARTINSTRUKTIES 
FR.4.3.1  De starter dient over een micro te beschikken voor de gesproken bevelen. 
FR.4.3.2  Indien een revolver gebruikt wordt, dient deze rechtstreeks verbonden te worden 

    met de tijdopnameapparatuur. (transducer) 
FR.4.3.3  Zowel de micro als de transducer dienen verbonden te zijn met luidsprekers aan 

    elk startblok waar zowel de bevelen van de starter, als het startsignaal, door elke 
    zwemmer op dezelfde wijze en gelijktijdig gehoord worden. 

 
FR.4.4  AANTIKPANELEN VOOR A. E. I. 
FR.4.4.1 De minimum afmetingen van de aantikpanelen zijn 2.4 meter breed en 0.90 

    meter hoog, en de dikte mag 0.01 m (+ 0.002 meter) zijn.  Zij steken 30 cm. 
    boven en 60 cm. onder het wateroppervlak uit. 
 De installatie dient in elke baan afzonderlijk aangekoppeld, zodat zij individueel 
    controleerbaar zijn. 
 De oppervlakte van de platen moet een heldere kleur hebben, en de nodige 
    lijnaanduiding voor de eindmuur dient erop aangebracht. 

FR.4.4.2 Installatie: de aantikplaten dienen in het midden van elke baan op een vaste wijze 
    bevestigd te worden. De aantikplaten mogen vertransporteerbaar zijn zodat zij 
    kunnen verwijderd worden indien er geen wedstrijd is. 

FR.4.4.3 Gevoeligheid: de gevoeligheid van de aantikplaten moet van die aard zijn dat zij 
    niet kunnen geactiveerd worden door de waterwoeling, maar toch door een lichte 
    aanraking van een hand.  De plaat dient gevoelig te zijn aan de bovenrand. 

FR 4.4.4 Aanduidingen: de aanduidingen op de aantikplaten dienen conform te zijn met en 
    zich precies boven de aanduidingen te bevinden van het zwembad. De omtrek en 
    randen van de plaat zullen worden aangeduid bij middel van een 2.5 cm zwarte 
    boord. 

FR.4.4.5 Veiligheid: de aantikplaten dienen volkomen vrij te zijn van de mogelijkheid een 
    elektrische schok te geven en mogen geen scherpe randen hebben. 

 
FR.4.5  BIJ SEMI AUTOMATISCHE INSTALLATIE wordt de aankomst bepaald door middel 

    van handbediende peren, die door tijdopnemers bediend worden bij het aantikken 
    van de zwemmer. 

  
FR.4.6  VOLGENDE TOEBEHOREN ZIJN ESSENTIEEL BIJ EEN MINIMALE A.E.I. INSTALLATIE. 
FR.4.6.1  Gedrukte weergave (print out) van alle informatie die terug kan opgevraagd 

    worden gedurende de opeenvolgende wedstrijden. 
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FR.4.6.2  Toeschouwers-afleesbord 
 
FR.4.6.3  Aflossingsbeoordeling tot op 1/100 van een seconde.  Wanneer videocamera’s zijn 

    geïnstalleerd dan kunnen deze als een supplement gebruikt worden voor de 
    automatische controle van de aflossingen. 

FR.4.6.4 Automatische baantelling. 
FR.4.6.5  Aflezen van tussentijden. 
FR.4.6.6 Computersamenvattingen. 
FR.4.6.7 Verbeteringen van foutief aantikken. 
FR.4.6.8  De mogelijkheid om automatisch een heroplaadbare batterij in te schakelen. 
  
FR.4.7  VOOR OLYMPISCHE EN WERELDKAMPIOENSCHAPPEN ZIJN VOLGENDE 

TOEBEHOREN EVENEENS ESSENTIEEL. 
FR.4.7.1  Het afleesbord voor de toeschouwers omvat minstens twaalf lijnen van 

    achtendertig karakters, ieder van hen is in staat om zowel cijfers als letters weer 
    te geven.  Ieder karakter dient een hoogte te hebben van 1mm per 0.6 meter 
    gezichtsafstand (met een minimum hoogte van – 200mm). Het systeem dient in 
    staat te zijn op en neer te gaan op een knipperende wijze. Het bord dient de 
    lopende tijd weer te geven. 

 
FR.4.7.2 Er dient een controlecentrum te zijn van minstens 6 X 3 meter, met 

airconditioning en tussen de 3 m. en de 5 m. van de aankomstmuur, met een 
niet  gehinderd zicht op de aankomstmuur op elk moment van de wedstrijd. De 
kamprechter dient gemakkelijk toegang te hebben tot dit centrum gedurende de 
wedstrijd. Op elk ander ogenblik dient dit controlecentrum veilig te kunnen 
afgesloten worden. 

 
FR.4.7.3 Video opnamesysteem. 
 
FR.4.8  SEMI AUTOMATISCHE INSTALLATIE: deze mag gebruikt worden als een hulpmiddel 

   (back-up) bij de volledige A.E.I., zowel bij de FINA of bij andere belangrijke 
   wedstrijden. Er dienen dan wel evenwel drie peren per baan aanwezig te zijn. 
   Deze dienen door afzonderlijke officials bediend te worden. Het is een 
   keerpuntrechter toegestaan één van de peren te bedienen. 

  
 
 


