HANDLEIDING JURYSECRETARIAAT
ZWEMWEDSTRIJDEN SPORTA-FEDERATIE
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
De (hoofd)secretaris 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 (hoofd)secretaris fungeert als getuige bij de ondertekening door de kamprechter
van de resultaten.
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.

JURYSECRETARIAAT
1. Bij elke wedstrijd dient de organiserende club een jurysecretaris aan te duiden.
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.
3. Het jurysecretariaat ordent voor de wedstrijd de startkaarten per reeks en per baan.
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.
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 aflossingswedstrijden. Bijvoegen van zwemmers in andere
wedstrijden is verboden tenzij de inrichtende club een administratieve inschrijvingsfout
beging.
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.
Zijn er verschillen dan moet de secretaris de kamprechter waarschuwen. Hij beslist 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
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de traagste tijd van de eerste en de tweede zijn.
Hetzelfde 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. : 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. 26) - 2 (1.10.26) - 3 (1.10.41) - 4 (1.10.41) - 5 (1.12.0 1)
Naast de aangepaste tijd dient op de officiële uitslag vermeld te worden BK (beslissing
kamprechter)
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
LET WEL : De officiële aankomstvolgorde blijft in beide gevallen gerespecteerd. Daarom
moet de melding BK op de startkaart telkens worden gevolgd door een 1, 2, 3 … al
naargelang de officiële aankomstvolgorde. 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
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. 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.
7. Als de uitslag van een wedstrijd officieel is, moet het jurysecretariaat deze zo mogelijk
uithangen.
8. Bij Automatische Elektronische Apparatuur vermeldt het briefje van de computer-printout zowel de aankomstvolgorde als de overeenstemmende tijden. Het secretariaat leest
hiervan alle gegevens af.
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9. Uitsluitingen
Het jurysecretariaat behandelt alle uitsluitingen. Bij uitsluiting wordt de
clubverantwoordelijke aan de wedstrijdtafel gevraagd en wordt deze uitsluiting gemeld aan
de betreffende persoon. De diskwalificaties worden genotuleerd in de officiële uitslag met
vermelding van de uitsluitingscode.
10. Afwezigheden.
Het jurysecretariaat behandelt alle afwezigheden als volgt:
1 Afwezigheden met medisch attest worden genoteerd als Attest (AT)
2 Alle andere afwezigen worden met hun naam vermeld onder de uitsluitingen en
de attesten, met de vermelding van Forfait (FF)
Elke afwezigheid zonder attest wordt door de federatie bestraft met de door haar
vastgestelde reglementaire boete.
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
de kamprechter te raadplegen.
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