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HOOFDSTUK 1

SPORTA-RAAD ZWEMMEN

Art. 1.1.
Samenstelling:
- maximum 2 afgevaardigden van de verschillende provinciale Sporta-raden zwemmen
- de Sporta-consulent zwemmen als secretaris
- de Sporta-raad zwemmen kan aanvraag doen tot uitbreiding op basis van expertise, alsook
geografische spreiding tot een maximum van 12 afgevaardigden. De voorzitter van de Sporta-raad
zwemmen beslist in samenspraak met de Sporta-consulent zwemmen over de aanvraag tot
uitbreiding.
- een lid van de Sporta-raad zwemmen is na een periode van maximum 4 jaar, op het einde van de
lopende olympiade, uittredend en herverkiesbaar.
Art. 1.2.
Bevoegdheden:
De Sporta-raad zwemmen coördineert en stuurt de ‘actieve werking’ van de sporttak zwemmen.
-

-

-

de Sporta-raad zwemmen kiest haar voorzitter en minstens nog 1 afgevaardigde die zetelen in het
Sporta-comité
een Sporta-raad zwemmen kan vanaf 4000 leden, per begonnen schijf van 2000 aangesloten
beoefenaars, een extra vertegenwoordiger kiezen die zetelt in het Sporta-comité. De Sporta-raad
zwemmen beslist/beraadt over alle aangelegenheden die de werking van haar sporttak ten goede
komen en doet voorstellen aan het Sporta-comité inzake aangelegenheden die specifiek tot de taak
van het Sporta-comité behoren.
de Sporta-raad zwemmen brengt verslag uit aan al haar leden, via haar respectievelijke Sportaconsulent zwemmen.
de Sporta-raad zwemmen organiseert i.s.m. de Sporta-consulent zwemmen jaarlijks een
jaarvergadering zwemmen voor alle geïnteresseerde aangesloten clubs.
de Sporta-raad zwemmen kan provinciale Sporta-raden zwemmen en/of commissies oprichten
en/of ontbinden waarvan zij de samenstelling, de bevoegdheden en de werking bepaalt. De
aanvraag tot oprichting/ontbinding moet steeds schriftelijk gebeuren bij de manager sport via het
bestaand aanvraagformulier (bijlage 10 van het HRIO deel I).
de Sporta-raad zwemmen kan genomen beslissingen van een provinciale Sporta-raad zwemmen
en/of commissie bekrachtigen, herroepen of tenietdoen.
onkostennota’s van de leden van de Sporta-raden zwemmen gaan via de Sporta-consulent
Zwemmen ter goedkeuring naar de boekhouding.

Art. 1.3
Bijeenroeping
- een Sporta-raad zwemmen wordt op vraag van de voorzitter door de Sporta-consulent zwemmen
bijeengeroepen
- de Sporta-raad zwemmen vergadert op regelmatige basis
- de Sporta-raad zwemmen vergadert geldig bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens 1
afgevaardigde per provincie
- beslissingen worden genomen bij consensus
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HOOFDSTUK 2

SPORTA-RAAD ZWEMMEN WEST-VLAANDEREN

Art. 2.1.
Samenstelling:
- verschillende vertegenwoordigers uit de clubs, maximum 2 personen uit eenzelfde club
- maximum 7 personen, rekening houdend met de geografische spreiding
- de samenstelling wordt jaarlijks vernieuwd aan het begin van elk sportseizoen
Art. 2.2.
Taken en Bevoegdheden
De Sporta-raad zwemmen West-Vlaanderen coördineert en stuurt de ‘actieve werking’ van de sporttak
zwemmen in de provincie West-Vlaanderen.
-

de Sporta-raad zwemmen West-Vlaanderen coördineert de organisatie van de interclubcompetitie
en staat in voor de organisatie van de Sporta Swim Cup.
de Sporta-raad zwemmen West-Vlaanderen duidt een voorzitter en secretaris aan, die
respectievelijk de vergadering voorzit en notuleert.
de Sporta-raad zwemmen West-Vlaanderen komt minstens 2x per jaar samen en wordt
samengeroepen door haar voorzitter.
De Sporta-raad zwemmen West-Vlaanderen rapporteert aan de Sporta-raad zwemmen.
onkostennota’s van de leden van de Sporta-raden zwemmen gaan via de Sporta-consulent
zwemmen ter goedkeuring naar de boekhouding.
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HOOFDSTUK 3

SPORTA-COMMISSIES ZWEMMEN

Art. 3.1
Oprichting
Een commissie is een werkgroep die ad-hoc of permanent kan opgericht worden, hetzij door het Sportacomité, een Sporta-raad zwemmen of door een provinciale Sporta-raad zwemmen. De Sporta-raad
zwemmen fungeert op dit moment als reglementencommissie, klachtencommissie wedstrijdcommissie,
jeugdcommissie en tuchtcommissie.
Indien één van deze commissies wordt opgericht als apart orgaan vervalt dit onderdeel als taak van de
Sporta-raad zwemmen.
In dit geval kan de commissie bijeengeroepen worden door de voorzitter van deze commissie.
De voorzitter van een commissie is lid van de Sporta-raad zwemmen.
Het verslag van een vergadering van een bepaalde commissie zal steeds aan de Sporta-raad zwemmen
overgemaakt worden die de genomen beslissingen kan bekrachtigen of herroepen
Art. 3.2
Reglementencommissie
Tot haar taak behoort het opstellen en bijwerken van het algemeen reglement, waarin de verplichtingen en
normen zijn vervat, die door de aangesloten clubs en leden dienen te worden nageleefd. Deze commissie is
tevens belast met het coördineren van de reglementen van de diverse competitievormen, voorgesteld door de
respectievelijke commissies.
Art. 3.3
Klachtencommissie
Alle rechtsprocedures binnen Sporta-federatie worden door drie juridische commissies behandeld: nl. de
klachtencommissie, de beroepscommissie en de cassatiecommissie. Geschillen worden in eerste aanleg
behandeld door de klachtencommissie die specifiek per sporttak wordt samengesteld.
De werking van de klachtencommissie wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 7.
Klachten in beroep en cassatie worden verstuurd aan de federatie zoals voorgeschreven in de algemene
reglementen van Sporta-federatie.
Art. 3.4
Wedstrijdcommissie
Zij staan in voor het reglementair verloop van de verschillende competitievormen, het opmaken van de
wedstrijdkalender, het bijhouden van de uitslagen, de vaststelling van de inbreuken, de toepassing van boetes
en sancties en het voorstellen van reglementsaanpassingen.
Art. 3.5
Jeugdcommissie:
Haar bevoegdheid strekt zich uit tot het inrichten van jeugdactiviteiten en sportkampen, het waken over het
goede verloop van deze organisaties en het samenwerken met de jeugdcommissie van Sporta-federatie.
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HOOFDSTUK 4

SPORTA-JAARVERGADERING ZWEMMEN

Art. 4.1
Samenstelling:
Alle sportclubs van de sporttak zwemmen die deelnemen aan de interclubcompetitie worden uitgenodigd
op de jaarlijkse informatie- en evaluatievergadering die georganiseerd wordt aan het einde van elk
sportseizoen. Per club kunnen maximum drie vertegenwoordigers deelnemen.
Art. 4.2
Programma:
Naast het algemeen gedeelte met toelichtingen rond het voorbije en het nieuwe seizoen, beslist de
jaarvergadering zwemmen in het officiële gedeelte over haar vertegenwoordigers in de verschillende
commissies en Sporta-raad zwemmen.
Art. 4.3
Kandidaten voor commissies en/of (provinciale) sportraden:
Samen met de uitnodiging voor de jaarvergadering Zwemmen, ontvangt elke club een
kandidaatstellingsformulier voor de vertegenwoordigers in de verschillende commissies en Sporta-raad
zwemmen. Elk lid/bestuurder van een aangesloten club kan zich kandidaat stellen.
Art. 4.4
Taken
De verkozen vertegenwoordigers:
- vormen de verschillende commissies en Sporta-raad zwemmen.
- vertegenwoordigen de Sporta-federatie bij provinciale instanties en op provinciale
manifestaties
- behartigen de belangen en treden op als spreekpartner van de aangesloten leden en clubs
- verlenen steun bij sportpromotionele acties vanwege de Sporta-federatie

-

promoten mee de activiteiten van de Sporta-federatie .
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HOOFDSTUK 5

REGLEMENTEN SPORTA-COMPETITIE ZWEMMEN (FINA)

SW 1 WEDSTRIJDLEIDING
SW 1.1

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

SW 1.2

Op de Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen, zal het FINA bureau
volgende mensen aanduiden om de wedstrijd te controleren. Het gaat hier steeds
om het minimum aantal officials :
kamprechters (2)
voorzitter van de controlekamer (1) zwemrechters (4)
starters ( 2)
hoofdkeerpuntrechters (2, 1 aan elk zwembadeinde)
keerpuntrechters (1 aan elke kant van elke baan)
hoofdsecretaris (1)
secretarissen (2)
omroeper (1)

SW 1.2.1 Voor alle andere internationale wedstrijden zal de beherende organisatie hetzelfde
aantal of een lager aantal officials benoemen, onderworpen aan de goedkeuring
van de bevoegde regionale of internationale autoriteit waar nodig.
Sporta:

Voor alle door Sporta georganiseerde wedstrijden stelt de Sporta-raad de
hoofdjury samen volgens SW 1.2…. en indien mogelijk stelt de Sporta-raad
vooraf een volledige jury samen uit alle volgens de richtlijnen opgegeven
officials.

Voor alle wedstrijden met A.E.I. tijdopname in 25 en 50 m bad is de
minimum bezetting:
1 voorzitter
1 kamprechter
2 zwemrechters (of KR + ZR)
1 starter
1 jurysecretaris
1 tijdopnemer/baan
1 keerpuntrechter/2 banen* aan KP-zijde (5 banen = 3)
Voor alle wedstrijden zonder A.E.I. tijdopname in 25 en 50 m bad is de minimum
bezetting:
1
kamprechter
2
zwemrechters (of K R+ ZR)
1
starter
1
jurysecretaris
3
aankomstrechters (kamprechter en starter mogen mee functioneren)
1
tijdopnemer/baan
1
keerpuntrechter/2 banen* aan KP-zijde (5 banen = 3)
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SW 1.2.2 Waar geen Automatische Elektronische tijdopname beschikbaar is, zal deze installatie
vervangen worden door een hoofdtijdopnemer en één tijdopnemer per baan, en één
extra toegevoegde tijdopnemer.
Sporta:

zie Sporta minima bij SW 1.2.1

SW 1.2.3 Een hoofdaankomstrechter en aankomstrechters mogen gebruikt worden wanneer er
geen Automatische uitrusting en/of digitale chrono’s aanwezig zijn.
SW 1.3

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

SW 1.4

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

SW 2 OFFICIALS
SW 2.1 Kamprechter
SW 2.1.1 De kamprechter heeft de volledige controle en het volledig gezag over alle
officials. Hij keurt hun aanstelling goed en deelt hen alle specifieke regelingen en
kenmerken mee die betrekking hebben op de wedstrijden.
Hij zal de hand houden aan alle reglementen en beslissingen van de FINA en
beslist over alle problemen die betrekking hebben op de lopende wedstrijd, het
wedstrijdnummer of de serie indien het voorkomende feit niet behandeld is in
het reglement.
Sporta:

De kamprechter/voorzitter mag tevens met gezag optreden tegen
clubafgevaardigden, trainers, zwemmers, pers en toeschouwers.
Voor aanvang van de wedstrijd controleert de kamprechter de
accommodatie.

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.
SW 2.1.3 Wanneer men aankomstrechters gebruikt zonder de aanwezigheid van drie digitaal
uitgeruste tijdopnemers per baan, dient de kamprechter over de plaatsen te beslissen
indien nodig.
Automatische Elektronische tijdopname, indien die beschikbaar is en gebruikt
wordt, zal onder het reglement vallen zoals omschreven in SW 13.
SW 2.1.4 De kamprechter verzekert de aanwezigheid van alle noodzakelijke officials op de hun
toegewezen plaats voor de goede afloop van de wedstrijd. Hij mag vervangers
aanduiden voor iedereen die hetzij afwezig is, hetzij in de onmogelijkheid is om zijn

8

taak naar behoren te vervullen, hetzij onbekwaam is. Hij mag tevens officials
toevoegen indien hij dit noodzakelijk acht.
SW 2.1.5 Bij het begin van elke reeks verwittigt de kamprechter de zwemmers door middel
van een reeks korte fluitsignalen dat zij hun kledij uitdoen, behalve de zwemkledij.
Het daaropvolgende lange fluitsignaal betekent dat zij hun plaats op het startblok
dienen in te nemen (of voor de rugslag en aflossing wisselslag dadelijk in het water
moeten gaan). Een tweede lang fluitsignaal verplicht de rugslagzwemmer
(individuele rugslag of de rugslagzwemmer in aflossing wisselslag) onmiddellijk de
starthouding aan te nemen. Indien de zwemmers en de officials klaar zijn voor de
start, zal de kamprechter met gestrekte arm teken doen aan de starter dat de
zwemmers onder het bevel van de starter worden geplaatst. De gestrekte arm dient
in deze positie te blijven tot het startsignaal is gegeven.
SW 2.1.6 Een uitsluiting voor starten vóór het startsignaal moet worden vastgesteld en
bevestigd door zowel starter als kamprechter samen.
SW 2.1.7 De kamprechter zal elke zwemmer diskwalificeren voor om het even welke inbreuk op de
reglementen die hij, hetzij persoonlijk vaststelt, hetzij hem door een bevoegde official
wordt gemeld. Alle uitsluitingen vallen onder de beslissing van de kamprechter.
SW 2.2 Controlekamer Supervisor (Voorzitter)
SW 2.2.1 De supervisor zal toezicht houden op de automatische tijdopnameprocedure evenals de
video timing.
SW 2.2.2 De supervisor is verantwoordelijk voor het nazicht van de computer print out.
SW 2.2.3 De supervisor is verantwoordelijk voor het nazicht van de aflossingsprint out en brengt de
kamprechter van elke te vroege aflossing op de hoogte.
SW 2.2.4 De supervisor mag de video timing herbekijken voor het bevestigen van een niet correcte
aflossing.
SW 2.2.5 De supervisor zal de afzeggingen controleren na reeksen of voor finales, noteert de
resultaten op de officiële documenten, noteert alle nieuw gevestigde records en houdt
waar nodig de punten, resultaten bij.
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Sporta:

De voorzitter ondersteunt de kamprechter in zijn/haar
verantwoordelijkheid voor genomen beslissingen en jurering betreffende
de wedstrijd.
Hij/zij is zelf eindverantwoordelijke voor de administratieve
controle/afhandeling van :
•

jurysecretariaat, tijdsregistratie, oproepkamer en
wedstrijdsecretariaat

•

reeksen en finales en samenvoeging van reeksen

•

uitslag en uitsluitingen

•

klachten

•

‘Controleblad Medische Dienst en redders’ vóór aanvang inzwemmen.

Indien geen voorzitter werd aangesteld blijft de kamprechter hiervoor
verantwoordelijk.
SW 2.3 Starter
SW 2.3.1 De starter heeft de volledige controle over de zwemmers vanaf het ogenblik dat de
kamprechter deze onder zijn bevoegdheid stelt (SW 2.1.5) tot het ogenblik dat de
wedstrijd begonnen is.
De start dient gegeven te worden zoals beschreven in SW 4.
SW 2.3.2 De starter zal aan de kamprechter de zwemmer rapporteren die de start vertraagt,
bewust een bevel niet gehoorzaamt of om het even welke andere houding van wangedrag
vertoont tijdens de start. Het is echter enkel de kamprechter die de betreffende
zwemmer kan uitsluiten voor zulke vertraging, bewuste ongehoorzaamheid of wangedrag.
SW 2.3.3 De starter heeft het recht te beslissen of een start correct is. Deze beslissing blijft evenwel
ondergeschikt aan de beslissing van de kamprechter.
SW 2.3.4 Om de start van een wedstrijd te geven zal de starter zich aan de zijde van het zwembad
bevinden op ongeveer 5 meter van de startzijde zodat de tijdopnemers het startsignaal
kunnen zien en of horen, en de zwemmers het kunnen horen.
Sporta:

De starter mag zich plaatsen waar hij/zij het best de start/zwemmers kan
waarnemen.
De starter plaats zich tegenover de kamprechter tenzij dit technisch niet
mogelijk is.
De starter mag ook fungeren als aankomstrechter, niet als tijdopnemer.

Indien personen met een auditieve handicap deelnemen aan de wedstrijd dient de starter
evenals een dovenstart te hanteren: bij het fluitsignaal van de kamprechter een gebaar dat
de zwemmer op het blok of te water moet gaan. Als de starter het 'Op uw plaatsen' zegt,
beweegt de starter een arm recht omhoog en als het startsignaal gegeven wordt, gaat die
arm met een snelle beweging naar beneden.
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SW 2.4 Oproepkamer verantwoordelijken
SW 2.4.1 De verantwoordelijke van de oproepkamer zal de zwemmers verzamelen voor elke
wedstrijd.
SW 2.4.2 De verantwoordelijke van de oproepkamer zal de kamprechter elke overtreding
betreffende reclame rapporteren (GR6). Ook rapporteert hij de kamprechter indien een
zwemmer niet aanwezig is nadat hij werd afgeroepen.
SW 2.5 Hoofdkeerpuntrechter
SW 2.5.1 De hoofd keerpuntrechter is ervoor verantwoordelijk dat de keerpuntrechters hun taak
naar behoren vervullen tijdens de wedstrijd.
SW 2.6 Keerpuntrechter
SW 2.6.1 Aan elke zijde van het zwembad wordt één keerpuntrechter per baan aangesteld
om er op toe te zien dat de zwemmers voldoen aan de relevante reglementen na
de start, bij elk keerpunt en bij de aankomst.
Sporta:

Bij 1 tijdopnemer/baan fungeert deze ook als keerpuntrechter aan de
startzijde.
Bij 3 tijdopnemers/baan duidt de kamprechter of de hoofdtijdopnemer 1
tijdopnemer aan als keerpuntrechter aan de startzijde

SW 2.6.2 De bevoegdheid van de keerpuntrechters aan de startzijde begint vanaf het startsignaal
tot het beëindigen van de eerste armbeweging, behalve bij schoolslag waar het de 2de
armbeweging is.
SW 2.6.3 Bij elk keerpunt begint de bevoegdheid van de keerpuntrechters bij het begin van de
laatste armbeweging alvorens aan te tikken en eindigt na de beëindiging van de eerste
armbeweging na het keerpunt, behalve bij schoolslag waar het de 2de armbeweging is.
SW 2.6.4 De bevoegdheid van de keerpuntrechters aan de aankomstzijde begint bij de laatste
armbeweging vóór aantikken.
SW 2.6.5 Wanneer een rugslag richel wordt gebruikt zal elke keerpuntrechter aan de startzijde die
plaatsen en verwijderen na de start.
SW 2.6.6 Tijdens de individuele wedstrijden van 800 en 1500 meter zal elke keerpuntrechter aan de
start- en keerpuntzijde de door de zwemmer van zijn baan reeds gezwommen aantal
banen noteren. De zwemmers zullen geïnformeerd worden over het nog te zwemmen
aantal banen door middel van het tonen van “tussenafstand kaarten” met oneven
nummers aan de keerpuntzijde van het zwembad.
Een elektronische uitrusting mag gebruikt worden, onderwater displays inbegrepen.
SW 2.6.7 Elke keerpuntrechter aan de startzijde zal een waarschuwingssignaal geven wanneer de
zwemmer in zijn baan nog twee lengtes plus 5 meter dient af te leggen vooraleer aan te
komen in individuele wedstrijden van 800 en 1500 meters. Het signaal mag herhaald
worden na het keerpunt tot de zwemmer het 5 meter kenmerk op de baanlijnen heeft
bereikt. Dit signaal kan gegeven worden door middel van een fluit of een bel.
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Sporta:

Het signaal MOET herhaald worden na het keerpunt

SW 2.6.8 Elke keerpuntrechter aan de startzijde zal in aflossingswedstrijden nagaan of de startende
zwemmer nog contact heeft met het startblok wanneer de vorige zwemmer de startmuur
aantikt. Wanneer Automatische Elektronische aflossing controle aanwezig is, zal deze
gebruikt worden overeenkomstig SW 13.1
Sporta:

Deze controle gebeurt bij wedstrijden zonder elektronische tijdopname
enkel door kamprechter en starter of volgens verzoek kamprechter.

SW 2.6.9 De keerpuntrechter zal elke overtreding melden aan de kamprechter op ondertekende
kaarten met vermelding van de wedstrijd, het baannummer en de vermelding van de
overtreding.
Sporta:

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

SW 2.7 Zwemrechter
SW 2.7.1 De zwemrechters vervullen hun functie aan elke zijde van het zwembad.
SW 2.7.2 Iedere zwemrechter gaat na of de regels die betrekking hebben op de zwemstijl van de te
zwemmen wedstrijd juist worden uitgevoerd. Tevens observeren zij de keerpunten en
aankomsten ter assistentie van de keerpuntrechters.
SW 2.7.3 De zwemrechter rapporteert aan de kamprechter elke overtreding op ondertekende
kaarten met vermelding van de wedstrijd, het baannummer en de overtreding.
Sporta:

De zwemrechter controleert tevens de 15m lijn vanaf start- en
keerpuntmuur.

SW 2.8 Hoofdtijdopnemer
SW 2.8.1 De hoofdtijdopnemer duidt de zitplaatsen aan van alle tijdopnemers en de baan waarvoor
zij verantwoordelijk zijn. Er worden drie tijdopnemers per baan aangeraden. Wanneer de
automatische elektronische tijdopname niet wordt gebruikt zullen er twee extra
tijdopnemers aangesteld worden. Eén van hen krijgt de opdracht de tijdopnemer te
vervangen wiens chronometer niet is gestart of wiens chronometer stopt tijdens een
wedstrijd, of voor alle andere redenen waardoor de tijd niet kan worden opgenomen.
Wanneer men digitale chronometers gebruikt zal de definitieve tijd en de plaats bepaald
worden door de tijd.
Sporta:

De kamprechter bepaalt het aantal en de baanindeling van de tijdopnemers
en eventuele reserve TO's. Hij let daarbij op een gelijke jurering op alle
banen.

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

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

SW 2.8.3 De hoofdtijdopnemer zal van de tijdopnemers in elke baan een kaart ophalen waarop de
tijden genoteerd staan en indien nodig hun chronometers inspecteren waarop de
opgenomen tijden staan.
SW 2.8.4 De hoofdtijdopnemer zal de officiële tijd op de kaart voor elke baan noteren en
controleren.
Sporta:

De hoofdtijdopnemer controleert de door de tijdopnemers genoteerde
tijden enkel op verzoek van de kamprechter of jurysecretaris.

SW 2.9 Tijdopnemer
SW 2.9.1 Iedere tijdopnemer zal de tijd opnemen van de zwemmers die zwemmen in de hem
toegewezen baan, en dit in overeenkomst met SW 11.3. De chrono’s dienen
goedgekeurd te worden overeenkomstig de richtlijnen van het wedstrijdcomité.
Sporta:

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

SW 2.9.2 Iedere tijdopnemer start zijn chrono op het startsignaal, en stopt de tijd wanneer de
zwemmer in zijn baan de wedstrijd beëindigt. De tijdopnemers kunnen van de
hoofdtijdopnemer de opdracht krijgen tussentijden te noteren in wedstrijden van meer
dan 100 meter.
Sporta:

Elke tijdopnemer, ook zonder zwemmer, start zijn chrono bij elke reeks om
eventueel een andere tijdopnemer te vervangen bij chrono problemen.
De tijdopnemer controleert voor de start of de naam van de zwemmer
overeenstemt met de naam op zijn startkaartje.

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

Tijden dienen, naast de startkaart, ook telkens op het programma te
worden genoteerd.
Voorstellen tot uitsluiting worden met de code op de startkaart vermeld en
zo snel mogelijk, , aan de kamprechter bezorgd.
De tijdopnemer mag na de wedstrijd de tijd meedelen aan de zwemmer
maar er dient wel vermeld te worden dat dit niet officieel is. De
aankomstvolgorde primeert nog steeds op de tijd.

SW 2.9.4 Tenzij video timing wordt gebruikt kan het noodzakelijk zijn de volledige
handtijdopname te gebruiken, zelfs wanneer een automatische elektronische
tijdopname gebruikt wordt.
SW 2.10 Hoofdaankomstrechter (indien nodig)
SW 2.10.1 De hoofdaankomstrechter duidt elke aankomstrechter zijn plaats aan en de
aankomstvolgorde die hij dient te bepalen.
SW 2.10.2 Na de gezwommen reeks verzamelt de hoofdaankomstrechter de ondertekende
resultaatbladen van elke aankomstrechter en stelt de aankomstvolgorde vast die
hij dadelijk aan de kamprechter bezorgt.
SW 2.10.3 Wanneer Automatische Elektronische Apparatuur gebruikt wordt zal de
hoofdaankomstrechter de door de apparatuur geregistreerde aankomstvolgorde
rapporteren na elke reeks.
SW 2.11 Aankomstrechter (indien nodig)
SW 2.11.1 De aankomstrechters worden op verhoogde plaatsen gepositioneerd in de
verlenging van de aankomstlijn, zodat zij op elk ogenblik een duidelijk zicht hebben
op de wedstrijd en op de aankomstlijn, tenzij zij een Automatische Apparatuur
bedienen met dewelke zij in hun toegewezen baan een knop indrukken bij het
beëindigen van de wedstrijd.
SW 2.11.2 Na elke wedstrijd beslist en rapporteert de aankomstrechter de plaats van de
zwemmers volgens de aan hem gegeven instructie. Aankomstrechters, andere dan
Automatische knopbedienaars kunnen niet als tijdopnemer fungeren in dezelfde
wedstrijd.
Sporta:

Er moet verplicht aan elke zijde van het zwembad een aankomstrechter
zijn.
Indien A.E.I. tijdopname: geen aankomstrechters verplicht, wel gewenst
maar ENKEL als back-up bij eventuele tijdsproblemen.
Het aantal aankomstrechters moet steeds onpaar en minimum 3 zijn, de
kamprechter en de starter mogen eventueel mede als aankomstrechter
fungeren
Er wordt steeds gewerkt met 1 tijdopnemer per baan met 3
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aankomstrechters OFWEL 3 tijdopnemers per baan. Indien er 3
tijdopnemers zijn, telt de middelste tijd als officiële tijd.

SW 2.12 Wedstrijdsecretariaat (buiten Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen)
SW 2.12.1 De hoofdsecretaris is verantwoordelijk voor de controle van de computerprints of
voor de controle van de resultaten van tijden en aankomstvolgordes van elke
wedstrijd hem overhandigd door de kamprechter. De hoofdsecretaris fungeert als
getuige bij de ondertekening door de kamprechter van de resultaten.
SW 2.12.2 De secretarissen controleren de forfaits na reeksen of finales, notuleren de
resultaten op de officiële formulieren, noteren alle nieuw gevestigde records en
houden de stand of de punten bij waar dit vereist is.
Sporta:

Voor elke wedstrijd dient de organiserende club een secretaris aan te
duiden, voor wedstrijden met A.E.I. tijdopname dient deze bijgestaan te
worden door een voorzitter
▪

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

▪

De jurysecretaris voert bijvoegingen/wijzigingen en/of vervangingen
door volgens : bijvoegingen/wijzigingen : ENKEL toegelaten bij
BEWEZEN administratieve fouten van de organiserende club/instantie

▪

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

▪

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

▪

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

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

▪

De jurysecretaris zal STEEDS de voorzitter van de jury of bij
ontstentenis de kamprechter raadplegen in geval van problemen of
twijfels.

SW 2.13 Officials' beslissingen
SW 2.13.1 OFFICIALS nemen hun beslissing volledig autonoom en onafhankelijk van elkaar
tenzij anders bepaald in de zwemreglementen.
Sporta:

Elke official, in om het even welke functie waarvoor hij werd aangeduid, die
een overtreding vaststelt binnen zijn bevoegdheid dient de kamprechter
hiervan te verwittigen.
▪

Het is officials niet toegelaten te coachen of zonder verwittigen hun
plaats te verlaten.

▪

Enkel de kamprechter heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid
over de voorstellen tot uitsluiting en de aankomstvolgorde.

▪

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

ALLE OFFICIALS DIENEN STEEDS VOOR OGEN TE HOUDEN DAT, INGEVAL VAN TWIJFEL
OVER DE JUISTE TOEPASSING VAN DE REGLEMENTEN, ZIJ ALTIJD HET VOORDEEL
VAN DE TWIJFEL AAN DE ZWEMMER DIENEN TE LATEN.
Combineerbare taken:
Kamprechter
Starter
Keerpuntrechter
Tijdopnemer
Aankomstrechter

Kamprechter
V

Starter
V

Keerpuntrechter
X

Tijdopnemer
X

Aankomstrechter
V

V
X

V
X

X
V

V
X

X

X

V

X

V (aan
zijn kant)
X

X
V (aan
zijn
kant)
V
X

V

X

SW 3 SAMENSTELLEN VAN REEKSEN, HALVE-FINALES EN FINALE
De startorde voor alle wedstrijden tijdens de Olympische Spelen, de
Wereldkampioenschappen, de Regionale Kampioenschappen en alle andere FINA
wedstrijden wordt als volgt samengesteld :
SW 3.1 SCHIFTINGSREEKSEN
SW 3.1.1 Van alle ingeschrevenen moeten de best gezwommen wedstrijdtijden in de
aangekondigde kwalificatieperiode vóór de limietdatum van de inschrijvingen van
de wedstrijd, op de inschrijvingsbladen of online, zoals gevraagd worden vermeld
en door het wedstrijdcomité in volgorde van tijd gerangschikt. Zwemmers die geen
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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 :
Sporta:

Foutieve/fictieve inschrijftijden kunnen door het wedstrijdcomité worden
geweigerd OF zwemmer wordt ingeschreven zonder tijd (’00:00:00’)
▪

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

SW 3.1.1.1 Indien slechts één reeks zal deze als rechtstreekse finale gezwommen worden
tijdens de finalesessie.
SW 3.1.1.2 Indien er twee reeksen zijn wordt de snelste zwemmer geplaatst in de tweede te
zwemmen reeks, de tweede snelste in de eerste reeks, de derde snelste, in de
tweede reeks, de vierde beste in de eerste reeks, enz. ...
SW 3.1.1.3 Indien er drie reeksen zijn, uitgezonderd 400m, 800m en 1500m wedstrijden,
wordt de snelste zwemmer geplaatst in de derde reeks, de tweede snelste in de
tweede reeks en de derde snelste in de eerste reeks. De vierde snelste zwemmer
weerom in de derde reeks, de vijfde in de tweede reeks, de zesde in de eerste
reeks, de zevende in de derde reeks, enz...
SW 3.1.1.4 Indien er 4 of meerdere reeksen zijn, uitgezonderd 400m, 800m en 1500m
wedstrijden, worden de drie laatste reeksen ingedeeld volgens SW 3.1.1.3
hierboven.
De reeks die aan deze drie voorafgaat bevat de volgende snelste
zwemmers; de reeks daarvoor bevat, de volgende zwemmers, enz.… De
baanaanduiding gebeurt in dalende
volgorde van de ingeschreven tijden binnen elke reeks, in overeenkomst met het
systeem als beschreven in SW 3.1.2 hieronder.
SW 3.1.1.5 Voor 400m, 800m en 1500m wedstrijden zullen de twee laatste reeksen van de
wedstrijd worden ingedeeld volgens SW 3.1.1.2
SW 3.1.1.6 Uitzondering: indien er twee, of meerdere reeksen zijn in een wedstrijd, zal er
steeds een minimum van drie zwemmers geplaatst worden in elke reeks. Zouden
er echter forfaits zijn dan kunnen deze reeksen toch met minder dan drie
gezwommen worden.
SW 3.1.1.7 Wanneer gezwommen wordt in een 10-banen bad en er gelijke tijden werden
gezwommen voor de achtste plaats in reeksen van 800m en 1500 m vrije slag, dan
zal baan 9 gebruikt worden, waarbij met lottrekking beslist wordt over baan 8 en
baan 9.
In geval er 3 gelijke tijden zijn voor de 8ste plaats dan zullen baan 9 en baan 0
gebruikt worden en beslist lottrekking over de banen 8, 9 en 0.
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SW 3.1.1.8 Waar geen 10-banen bad beschikbaar is wordt SW 3.2.3 toegepast.
SW 3.1.2 Behalve voor 50 meter wedstrijden in 50 meter zwembaden zal de
baannummering als volgt gebeuren (baan 1 bevindt zich rechts van het zwembad
(0 bij een 10-banen bad) kijkende naar het bad van op de startzijde) :
De snelste zwemmer of ploeg in de binnenste baan als het bad een oneven aantal
banen heeft, in baan 3 indien het bad 6 banen heeft, en in baan 4 indien het bad 8
banen heeft. In baden met 10 banen, de snelste zwemmer in baan 4. De zwemmer
met de tweede beste tijd in die reeks wordt links van hem geplaatst, dan
afwisselend rechts en terug links in overeenstemming met de ingeschreven tijden.
Zwemmers met gelijke tijden zullen hun plaats toegewezen krijgen bij middel van
lottrekking zoals hierboven bepaald.
SW 3.1.3 Bij 50 meter wedstrijden in 50 meter zwembaden kan de wedstrijd gezwommen
worden, volgens de beslissing van de inrichters, hetzij van op de normale
startplaats naar het keerpunt toe, hetzij van de keerpuntzijde naar de startplaats
toe, afhankelijk van factoren als daar zijn: het aanwezig zijn van Automatische
Elektronische installatie, starters positie of plaats van de starters, enz.
De inrichters dienen de zwemmers hun beslissing mee te delen voor de start van
de competitie. Onafhankelijk van de startplaats en dus van de richting waarin
gezwommen wordt, gebeurt de baanindeling in dezelfde banen in dewelke zou
gestart worden alsof zij zouden starten en aankomen aan de startzijde.
SW 3.2 HALVE FINALES EN FINALES
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 werden zullen de banen worden ingedeeld overeenkomstig
SW 3.1.2 op basis van de in de schiftingsreeksen gezwommen tijden.
SW 3.2.3 In het geval dat zwemmers uit een zelfde of uit verschillende reeksen tot op 1/100
seconde dezelfde tijd zwommen voor de 8°/10° of een 16°/20° plaats, afhankelijk
van het gebruik van 8 of 10 banen, zal een testwedstrijd gezwommen worden om
te bepalen welke zwemmer toegelaten wordt tot de betreffende finale. Deze
testwedstrijd zal doorgaan nadat alle betrokken zwemmers hun schiftingsreeks
beëindigd hebben op een tijdstip afgesproken tussen wedstrijdleiding en de
betrokken partijen.
Een andere testwedstrijd zal plaats vinden wanneer de opnieuw opgenomen tijden
dezelfde zijn. Indien nodig zal een testwedstrijd gezwommen worden om de 1e en
2e reserve aan te duiden, indien er gelijke tijden geregistreerd werden.
SW 3.2.4 Wanneer één of meerdere zwemmers aan een finale of een halve finale forfait
geven zullen de reserves opgeroepen worden in de volgorde van hun resultaten in
de schiftingsreeksen of halve finales. De wedstrijd(en) dien(t)(en) dan heringedeeld
te worden en supplementaire bladen met vermelding van de aanpassingen of
vervangingen dienen te worden verspreid zoals voorgeschreven in SW 3.1.2..
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SW 3.2.5 Bij reeksen, halve finales en finales zullen de zwemmers zich in de eerste
oproepkamer melden op een moment bepaald door de wedstrijdorganisatie.
Na inspectie gaan de zwemmers verder naar de laatste oproepkamer.
SW 3.3

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

SAMENSTELLEN VAN REEKSEN ZONDER HALVE FINALES EN/OF FINALES
Inschrijftijden : zie SW 3.1.1
Reeksindeling/baanindeling : volgens SW 3.1.2
In de traagste reeks dienen minstens 2 zwemmers te worden geplaatst in
overeenstemming met SW 3.1.1.6
‘Forfait’ op de wedstrijd zelf kan/mag reden zijn dat minder dan 2
zwemmers overblijven in de traagste reeks. Herindeling dient dan niet meer
te gebeuren.
Samenvoegen/herindelen van reeksen dient ten laatste op de
juryvergadering te gebeuren op voorstel van kamprechter of jurysecretaris.
Alle juryleden en betrokken afgevaardigden dienen hiervan tijdig te worden
ingelicht. Alle aanpassingen dienen ook vooraf door de speaker te worden
medegedeeld.
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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.
Sporta:

Indien rugslag wordt gezwommen als vrije slag, dan dient de start te
gebeuren met een duiksprong van het startblok.
De zwemmer mag ook onbeweeglijk rechtop blijven staan met minstens 1
voet vooraan op de startblok.
Het is niet toegelaten naar de starter te kijken tussen het bevel 'Op uw
plaatsen' en het startsignaal.

SW 4.2

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

SW 4.3

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

SW 4.4

Bij wedstrijden gezwommen in samenwerking met andere federaties kan
het bevel A vos places gebruikt worden.

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

Werkt met 2 starten, indien nodig wordt startprocedure herhaald.
Zwemmers die BEWUST oorzaak zijn van het in het water springen/vallen
van medezwemmers zonder zelf in het water te springen/vallen, zullen
door de KR worden uitgesloten voor onsportief gedrag = GEEN valse start.
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Alle medezwemmers mogen opnieuw starten.
Valse starten die het gevolg zijn van een fout van de A.E.I. /starter worden
als niet bestaande beschouwd.
SW 5 VRIJE SLAG
SW 5.1

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

Men mag de zwemmer niet beoordelen op stijl, KP en A als de gezwommen
stijl afwijkt van vrije slag.
Afwisselen van stijl mag dus bij individuele vrije slag.
Stoppen mag, stappen en van de bodem afduwen niet

SW 5.2

Bij het beëindigen van elke lengte en bij de aankomst, dient een lichaamsdeel van
de zwemmer de muur te raken.

SW 5.3

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

SW 6 RUGSLAG
SW 6.1

Voor het startsignaal moeten de zwemmers gereed in het water liggen met het
gezicht naar de startzijde en de handen dienen de starthandgrepen vast te
grijpen. Het is verboden in of op de overloopgoten te staan of de tenen over de
overlooprand te buigen.
Wanneer bij de start een rugslag richel (backstroke ledge) wordt gebruikt dan
moeten de tenen van beide voeten in contact zijn met de muur of het
aantikpaneel.
De tenen over de bovenkant plooien van het aantikpaneel is verboden

SW 6.2

Bij het startsignaal en na het keren duwt de zwemmer zich af en zwemt op de rug
gedurende de hele wedstrijd, behalve bij het uitvoeren van het keerpunt, als
omschreven in SW 6.4.
De normale rugligging in de rugslag laat een rollende beweging toe tot aan,
maar niet inbegrepen, 90 graden vanaf het horizontale vlak. De houding van
het hoofd speelt geen rol.

SW 6.3

Gedurende de wedstrijd moet een deel van het lichaam het wateroppervlak
doorbreken. Het is de zwemmer toegelaten volledig onderwater te zijn gedurende
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het keerpunt en gedurende maximaal 15 meter na de start en na elk keerpunt. Op
dat punt moet het hoofd de waterspiegel doorbroken hebben.
Sporta:

SW 6.4

Bij aankomst moet een deel van het lichaam het wateroppervlak dus
doorbreken.

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
onmiddellijk een ononderbroken armtrek beweging, hetzij met één arm hetzij met
beide armen gelijktijdig, mag uitgevoerd worden om het keerpunt in te zetten. De
zwemmer moet de rugligging terug aangenomen hebben wanneer hij de muur
verlaat.
Sporta:

Het bijbrengen van de 2de arm na borstligging is toegelaten
De beweging van de benen/voeten zijn van geen belang bij het keerpunt.
Keerpunten mogen ook nog in volledige rugligging worden genomen zoals
bij aankomst. Het verlaten van de muur na keerpunt moet steeds in
rugligging gebeuren

Opmerkingen keerpunt rugslag
Tuimelkeerpunt:
De zwemmers draaien op de buik. Er is één armtrekbeweging toegelaten, het zij met één arm of
twee armen tegelijkertijd. De bewegingen van de benen tijdens het keerpunt hebben geen belang.
Het tuimelkeerpunt dient een vloeiende beweging te zijn.
Oud keerpunt:
Als zwemmers het nieuwe keerpunt nog niet onder de knie hebben mogen zij steeds op de oude
manier keren. De zwemmers tikken op de rug aan, ze draaien zich om en verlaten de muur in ruglig.

SW 6.5

Bij de aankomst van de wedstrijd dient de zwemmer de muur in rugligging te raken in
zijn/haar eigen respectievelijke baan

SW 7 SCHOOLSLAG
SW 7.1

Na de start en na elk keerpunt mag de zwemmer één armbeweging maken waarbij de
armen volledig tot aan de benen gebracht worden terwijl de zwemmer onder water
mag zijn.
Op eender welk ogenblik voorafgaand aan de 1ste schoolslag beenbeweging is na
start en elk keerpunt één (1) vlinderslag beenslag toegelaten.
Het hoofd moet het wateroppervlak doorbreken alvorens de handen terug naar
binnen worden gebracht op het ogenblik dat zij de maximale zijwaartse uitstrekking
bereiken van de tweede beweging.
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Sporta:
SW 7.2

tweede beweging = 2de armbeweging

Vanaf het begin van de eerste armbeweging na de start en na elk keerpunt, moet het
lichaam op borstzijde zijn. Het is niet toegelaten zich op eender welk ogenblik op de
rug te draaien met uitzondering van het keerpunt na het raken van de muur waar het
toegelaten is om op eender welke manier te keren voor zover het lichaam in
borstligging is bij het verlaten van de muur.
Vanaf de start en tijdens de wedstrijd is de bewegingscyclus een armbeweging
gevolgd door een beenbeweging, en in die volgorde. Elke beweging van de armen
moet, tegelijkertijd uitgevoerd worden in hetzelfde horizontale vlak en zonder
afwisselende bewegingen. Een pauze na het scheiden van de handen is geen inbreuk
tegen de regels.
Sporta:

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

SW 7.3

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

SW 7.4

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

SW 7.5

De voeten moeten buitenwaarts gedraaid worden tijdens de stuw(duw) fase van de
beweging. Afwisselende beenbewegingen of neerwaartse beenbewegingen
vlinderslag zijn niet toegelaten uitgezonderd zoals beschreven in SW 7.1
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.
Sporta:

SW 7.6

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

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

‘Gescheiden’ betekent dat de handen niet op elkaar mogen gelegd worden.
Het is niet noodzakelijk om ‘ruimte’ tussen de handen te zien. Incidenteel
contact tussen de vingers is geen probleem.
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SW 8 VLINDERSLAG
SW 8.1

Vanaf het begin de eerste armbeweging na de start en na elk keerpunt, dient het
lichaam op de borstzijde te liggen. Het is op geen enkel moment toegelaten zich op
de rug te draaien, met uitzondering van het keerpunt na het raken van de muur waar
het toegelaten is om op eender welke manier te keren voor zover het lichaam in
borstligging is bij het verlaten van de muur.
Sporta:

SW 8.2

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

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

Boven water = geen contact met het water met boven- en onderarm,
handen uitgezonderd.
Schoolslag beweging armen onder water is dus niet toegelaten, ook niet bij
aankomst of keerpunt.
Bij aankomst of keerpunt uitdrijven met onbeweeglijke gestrekte armen +
voetbewegingen is toegelaten.

SW 8.3

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

Masters uitgezonderd!

SW 8.4

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

SW 8.5

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

SW 9 WISSELSLAG
SW 9.1

In de individuele wisselslag zwemt de zwemmer de vier te zwemmen slagen in
deze volgorde: vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag. Elk van de slagen
moet ¼ van de afstand bedragen.
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Sporta:

Na het keerpunt van schoolslag naar vrije slag zijn vlinderslag
beenbewegingen toegelaten maar deze mogen niet gevolgd
worden door armbeweging(en) vlinderslag.

SW 9.2

In het vrije slag gedeelte moet de zwemmer in borstligging zijn, behalve bij de
uitvoering van het keerpunt. De zwemmer moet echter terug in borstligging
zijn vóór enige slag of beweging.

SW 9.3

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

SW 9.4

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

SW 10 DE ZWEMWEDSTRIJD
Sporta:

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

SW 10.1

Alle individuele wedstrijden worden gezwommen als afzonderlijke wedstrijden
voor dames en heren
Sporta:

SW 10.2

Behalve bij de categorie zwaantjes waar gemengd zwemmen is
toegelaten.

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

Niet de volledige afstand zwemmen = uitgesloten, geen forfait.

SW 10.3

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

SW 10.4

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

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

SW 10.5

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

SW 10.6

Het is niet toegelaten aan de zwemlijnen te trekken

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.
Sporta:

SW 10.8

Bewust hinderen van zwemmer of ploeg = wangedrag.

Het is geen enkele zwemmer toegelaten om van het even welk middel gebruik te maken
of badpak te dragen, dat hem/haar zou helpen zijn snelheid, drijfvermogen, uithoudingof weerstandsvermogen te verhogen (zoals daar zijn handschoenen met tussenweb,
zwemvliezen, vinnen, weerstandsbanden/ powerband of kleefbare zaken).
Zwembrillen zijn toegelaten. Geen enkele tape op het lichaam is toegelaten behalve
degene die zijn goedgekeurd door Sport Medische Commissie van de FINA.
FINA : Insuline pleisters/sensors in combinatie met ‘Opsite Post OP’ klever worden
door de SMC van de FINA toegelaten mits vooraf voorleggen van een medische
verklaring waaruit blijkt dat het therapeutisch gebruik van insuline noodzakelijk is.
Sporta:

Dragen niet FINA goedgekeurd badpak : startverbod voor die wedstrijd =
uitsluiting
Coaching zoals meelopen met de zwemmer langs de badrand of
raadgevingen verstrekken van op start- en keerpuntplatform is verboden.
Vanuit toeschouwers plaatsen roepen of wijzen wordt niet als coaching
aanzien.
Sanctie voor coaching en/of hulpmiddelen Is uitsluiting van de zwemmer
voor de betrokken wedstrijd.

SW 10.9

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

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

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

Gemengde aflossingsploegen moeten steeds uit een gelijk aantal
heren/jongens en dames/meisjes bestaan.
Specifieke wedstrijden krijgen een uitzondering op deze regel, deze staan
verder beschreven in het SRIO.

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 eenmaal zwemmen. De
samenstelling van een aflossingsploeg mag gewijzigd worden tussen de reeksen en de
finale van de betreffende wedstrijd, op voorwaarde dat de samenstelling gebeurt op basis
van de inschrijflijst die ingediend werd voor die wedstrijd. Het feit van niet te zwemmen
volgens de ingediende volgorde, heeft de uitsluiting tot gevolg.
Vervangingen mogen enkel in het geval van een gedocumenteerde medische
noodsituatie.
Sporta:

De ploegsamenstelling dient officieel op het jurysecretariaat te worden
ingediend op een tijdstip door de kamprechter bepaald.
Wijzigingen/vervangingen in aflossingsploegen zijn toegelaten
maar dienen te gebeuren door officiële vergunninghouders bij
de betreffende club en dienen niet verplicht reeds individueel
te zijn ingeschreven voor die wedstrijd.

SW 10.14 Elke zwemmer die zijn wedstrijd beëindigde of zijn deel van een
aflossingswedstrijd, dient zo snel mogelijk het water te verlaten zonder evenwel
om het even welke andere zwemmer te hinderen die zijn wedstrijd nog niet
beëindigde. Zou dit toch gebeuren dan wordt de betreffende zwemmer of de
betreffende aflossingsploeg uitgesloten.
SW 10.15 Wanneer een overtreding de gunstige uitslag van een zwemmer in gevaar brengt
dan kan de kamprechter beslissen hem toe te laten tot een volgende reeks of,
indien de overtreding in een finale gebeurt of in de laatste reeks kan hij deze laten
herzwemmen.
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Sporta:

Indien de benadeelde zwemmer/ploeg niet meer in een andere reeks kan
ingeschakeld worden dient de kamprechter eventueel een extra reeks toe
te voegen.

SW 10.16 Geen gangmaking is toegelaten noch mag enig hulpmiddel gebruikt worden of
een plan aangenomen dat dit effect zou hebben.
Sporta : UITSLUITINGEN
Uitsluitingen zijn maatregelen genomen wegens het niet naleven van een reglement. Zij
hebben als sanctie enkel de uitsluiting van de betreffende wedstrijden tot gevolg en hebben,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geen verder gevolg voor verdere deelname binnen dezelfde
wedstrijd.
Enkel de 1ste uitsluiting per wedstrijdnummer dient op de uitslag te worden vermeld.

1

Uitsluitingen voor overtredingen van een zwemreglement betreffende een stijl/start :
▪
Schriftelijk te melden aan de kamprechter volgens :
▪ Gebeurt door de bevoegde official, via zijn chief of rechtstreeks aan de
kamprechter, die de uitsluiting aanvaardt of verwerpt.
▪
De uitgesloten zwemmer is toegelaten tot alle volgende wedstrijden waarvoor
hij ingeschreven is.

2

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

3

Wangedrag :
▪ Hieronder wordt verstaan elke houding van een deelnemer, van in de
onmiddellijke omgeving van het zwembad vóór de aanvang van de
wedstrijd tot het verlaten ervan na de wedstrijd, die het respect voor of
het erkennen van het gezag van om het even welke official, deelnemer,
clubafgevaardigde en zelfs toeschouwers aantast of negeert.
▪ Elke handeling die indruist tegen de regels van de welvoeglijkheid.
▪ Sanctie : Diskwalificatie voor de duur van de volledige één- of
meerdaagse wedstrijd, aflossingen inbegrepen.
▪ De uitslag vermeldt voor alle nog te zwemmen reeksen waarvoor de
zwemmer ingeschreven is : uitgesloten wangedrag = geen forfait.
▪ Enkel de kamprechter mag de sanctie uitspreken. Hij kan evenwel om het
even welk advies of getuigenis inwinnen, zonder evenwel een
juryvergadering te moeten beleggen.
▪ Elke uitsluiting wegens wangedrag dient door de kamprechter
gerapporteerd te worden aan de Sporta-raad zwemmen. Alleen het de
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Sporta-raad zwemmen kan extra straffen of boetes hiervoor voorstellen.
SW 11 TIJDMETING
SW 11.1

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

SW 11.2

Indien automatische elektronische apparatuur gebruikt wordt, dan mogen de
resultaten enkel genotuleerd worden tot op 1/100° van een seconde. In het geval
van gelijke tijden zullen alle zwemmers die tot op 1/100° van een seconde
dezelfde tijd hebben, dezelfde plaats toegewezen krijgen. Het elektronische
scorebord zal tijden tot op 1/100° van een seconde tonen.

SW 11.3

Elk tijdopname-instrument dat door een official bediend wordt, dient beschouwd
als een chrono.
Deze handgestopte tijden dienen steeds opgenomen door drie tijdopnemers die
benoemd of bekrachtigd werden door het FINA lid van het betreffende land. Alle
chrono’s dienen goedgekeurd volgens de voorschriften van het betreffende
bestuur. Handgestopte tijden zullen genotuleerd worden tot op 1/100° van een
seconde. Indien geen automatische apparatuur gebruikt wordt, zal de officiële
handgestopte tijd als volgt bepaald worden :

SW 11.3.1 Indien twee van de drie chrono’s dezelfde tijd aangeven, terwijl de derde
verschilt, dan is de officiële tijd deze van de twee gelijke tijden.
SW 11.3.2 Indien de drie chrono’s verschillen, dan is de officiële tijd deze van de chrono die
de middelste tijd aangeeft.
SW 11.3.3 Wanneer er enkel twee in plaats van drie, chrono's werken dan zal de gemiddelde
tijd de officiële zijn.
SW 11.4

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

SW 11.5

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

SW 11.6

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

tussentijden worden niet vermeld. :
Officiële hand-opgenomen tijden worden als volgt bepaald:
▪
indien twee tijdopnemers dezelfde tijd opnemen, zullen de twee identieke
tijden als officiële tijd worden aanvaard.
▪
indien de drie tijdopnemers een verschillende tijd opnemen zal de
middelste tijd als officieel worden aanvaard.
▪
indien de opgenomen tijden niet overeenstemmen met het klassement als
gevolg van de beslissing van de aankomstrechters, en indien de tijd van de
tweede geklasseerde zwemmer beter is, zullen de eerst en tweede
geklasseerde zwemmer een tijd toegewezen krijgen, die de traagste is van
de tijden die werden opgenomen voor de eerste en de tweede plaats.
Hetzelfde principe zal worden toegepast voor alle plaatsen. Het is niet
toegelaten tijden bekend te maken, die niet overeenkomen met het
klassement opgemaakt door de aankomstrechters.
Voorbeeld :
- officiële aankomstvolgorde banen 3 - 4 - 1 - 6 - 2
- middelste van 3 tijden : baan 3 : 1.10.14
baan 4 : 1.10.16
baan 1 : 1.10.20
baan 6 : 1.10.18 + 1.10.19 (slechts
2 tijden beschikbaar)
baan 2 : 1.10.24
- uitslag : 1. baan 3 : 1.10.14
2. baan 4 : 1.10.16
3. baan 1 : 1.10.20
baan 6 : 1.10.20 BK (gemiddelde van 1.10.18
+ 1.10.19 = 1.10.18
- zou vóór baan 1
komen - Avolgorde als BU
zegt anders voor
baan 6 - baan 6
wordt gelijk
getrokken met
baan 1 EN op
dezelfde plaats
vermits baan 1 (3
chrono’s) niet mag
worden
aangepast)
5. baan 2 : 1.10.24

Officiële elektronische-opgenomen tijden worden als volgt bepaald:
▪
officieel geregistreerde A.E.I. of S.A.E.I. tijden en aankomsten zonder
afwijkingen mogen NOOIT worden aangepast omwille van niet
gelijklopende manueel opgenomen handtijden of aankomsten.
▪
Volgorde van belangrijkheid: A.E.I. – S.A.E.I. – manuele tijd (1 of 3 chrono’s)
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▪
▪

▪

▪

▪

S.A.E.I. is starten door middel van een elektronische impuls en de wedstrijd
beëindigen door het indrukken van een peer.
Wedstrijden met ENKEL S.A.E.I. tijdopname worden aanzien als wedstrijden
met manuele tijdopname, werken met 2 peren/baan gelijktijdig is daarbij
dus zoals bij manuele tijdopname NIET TOEGELATEN.
Tijdenproblematiek bij rugslag: onvoldoende raken van de aantikpanelen
zodat noch A.E.I. tijd, noch A.E.I. plaats geregistreerd OF duidelijk een
latere aantiktijd tonen (2de tik) dan de peer- of handtijd.
Indien in 1 of meerdere reeksen van dezelfde wedstrijd de elektronische
tijdopname uitvalt dan telt voor deze reeksen de manuele tijdopname. De
andere reeksen behouden de A.E.I./S.A.E.I. tijden en de manuele tijden
worden er tussenin gerangschikt. Bij gelijke tijden tussen A.E.I./S.A.E.I. en
de manuele tijden in verschillende reeksen worden dezelfde plaatsen
toegekend. Zouden deze beide tijden een record zijn, dan wordt de
manuele tijd niet als record aanvaard.
Tijden die op het scorebord/display verschijnen zijn OFFICIEUZE tijden

Werkwijze:
1. Het verschil tussen A.E.I en S.A.E.I. tijd is MINDER of gelijk aan
50/100sten: OFFICIELE tijd is de A.E.I. tijd
2. Het verschil tussen A.E.I. en S.A.E.I. tijd is MEER dan 50/100sten OF indien
geen vergelijk mogelijk is wegens ontbreken van 1 van beide, dan zijn
volgende mogelijkheden, te volgen in die volgorde:
A.
Het verschil tussen A.E.I. en de manuele tijd is
MINDER of gelijk aan 25/100sten: - OFFICIELE tijd is
de A.E.I. tijd
B.
Het verschil tussen S.A.E.I. en de manuele tijd is
MINDER of gelijk aan 25/100sten: - OFFICIELE tijd is
de S.A.E.I. tijd
C.
Het verschil tussen A.E.I, S.A.E.I en manuele tijd
voldoet NIET aan bovenstaande normen, dan beslist
de voorzitter/kamprechter over de officiële tijd mits
gebruik te maken van ALLE reglementaire middelen.
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SW 12 WERELDRECORDS

(VZF/KBZB : Wereldrecords = Belgische en Vlaamse records)

Voor ALLE problemen of twijfels betreffende tijden/plaatsen/aanpassingen/uitslag, zowel bij
manuele als elektronische tijdopname, dient de jurysecretaris STEEDS de voorzitter van
de jury of bij ontstentenis de kamprechter te raadplegen.
SW 12.1

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

50, 100, 200, 400, 800 en 1500 meter

Rugslag:

50, 100 en 200 meter

Schoolslag:

50, 100 en 200 meter

Vlinderslag:

50, 100 en 200 meter

Individuele wisselslag:

200 en 400 meter

Vrije slag aflossingen:

4x100 en 4x200 meter

Wisselslag aflossingen:

4x100

Gemengde aflossingen:

4x100 meter vrije slag en 4x100 meter wisselslag

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

50, 100, 200, 400, 800 en 1500 meter

Rugslag:

50, 100 en 200 meter

Schoolslag:

50, 100 en 200 meter

Vlinderslag:

50, 100 en 200 meter

Individuele wisselslag:

100, 200 en 400 meter

Vrije slag aflossingen:

4x50, 4x100 en 4x200 meter Wisselslag aflossingen: 4x50 en
4x100 meter

Gemengde aflossingen :

4x50 meter vrije slag en 4x50 meter wisselslag.

SW 12.3 De leeftijdsgroepen voor junior wereldrecords zijn dezelfde als voor de FINA junior
wereldkampioenschappen.
SW 12.4 Leden van een aflossingsploeg dienen dezelfde nationaliteit te hebben.
SW 12.5

Ieder record dient gezwommen te worden in een officiële wedstrijd, of tijdens een
individuele recordpoging publiek gehouden, en openbaar kenbaar gemaakt
minstens drie dagen voor de recordpoging gehouden wordt. Indien op betreffende
wedstrijd een “FINA lid” aanwezig is vervalt deze verplichting.
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SW 12.6

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

SW 12.7

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

SW 12.8

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

SW 12.9

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

SW 12.10 Tijden gelijk tot op 1/100° seconde worden erkend als gelijke tijd en de zwemmers
die deze tijd zwemmen worden “gezamenlijke recordhouders" genoemd. Enkel de
tijd van de winnaar van een wedstrijd mag voor een wereldrecord voorgesteld
worden – uitgezonderd voor junior wereldrecords. In het geval van een gelijke tijd
bij een recordpoging dient elke zwemmer die deze tijd behaalde beschouwd te
worden als winnaar.
SW 12.11 Wereldrecords en junior wereldrecords kunnen enkel gevestigd worden in water
met minder dan 3 gr/liter zout. Wereldrecords gezwommen in zee- of oceaanwater
zullen niet erkend worden.
SW 12.12 De eerste zwemmer van een aflossing, behalve in gemengde aflossingen, mag een
wereldrecord of een junior wereldrecord aanvragen. Indien de eerste zwemmer
van een aflossing zijn afstand in een recordtijd aflegt, steeds overeenkomstig de
voorschriften van de stijl, dan kan deze recordtijd niet geweerd worden door de
uitsluiting van de ploeg als gevolg van de fout(en) begaan nadat hij zijn afstand
gezwommen had.
SW 12.13 Een zwemmer kan een wereldrecord of een junior wereldrecord aanvragen voor
een tussenafstand, bij een individuele wedstrijd. Hij/zij of zijn/haar trainer of
manager dient dit evenwel uitdrukkelijk te vragen aan de kamprechter, zodat deze
tussentijd speciaal genomen wordt, of genoteerd wordt via de automatische
elektronische apparatuur. De zwemmer dient evenwel de volledige afstand uit te
zwemmen wil hij het tussenrecord erkend zien.
SW 12.14 tot SW 12.21 : ‘Application Form’ en procedure voor ‘World Records’ en ‘World
Records Junior zie
https://www.fina.org/sites/default/files/2017_2021_swimming_12092017_ok_0.p
df
SW 13 PROCEDURE BIJ AUTOMATISCHE ELEKTRONISCHE INSTALLATIE
SW 13.1 Indien Automatische Elektronische Installatie (zie FR 4) (A.E.I.) gebruikt wordt in
om het even welke wedstrijd, dan hebben de tijden en plaatsen en aflossing
starten die door dit systeem vastgesteld werden, voorrang op de tijdopnemers en
keerpuntrechters.
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 :
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SW 13.2.1 Elektronische opname van alle beschikbare tijden en plaatsen.
SW 13.2.2 Manuele opname van alle tijden en plaatsen.
SW 13.2.3 De officiële plaats wordt als volgt bepaald :
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.
(VZF : 3 of 1 digitale chrono's)
SW 13.3 De officiële tijd wordt dan als volgt bepaald :
SW 13.3.1 De officiële tijd van alle zwemmers die een A.E.I. tijd hebben blijft deze tijd.
SW 13.3.2 De officiële tijd van alle zwemmers die geen A.E.I. tijd hebben is de handgestopte
tijd van 1 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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HOOFDSTUK 6

COMPETITIEVORMEN

Art. 6.1
Interclubcompetitie (West-Vlaanderen)
Art 6.1.1.
Doel van de competitie
Het doel van de interclubcompetitie bestaat in de eerste plaats in de stimulerende werking ervan op de
zwemmers van de diverse clubs. Zwemplezier staat centraal.
Alleen zwemmers die geen licentie hebben bij de Vlaamse Zwemfederatie komen in aanmerking voor
deelname.
Art. 6.1.2.
Inschrijvingen
De uitnodiging voor de meeting gebeurt via SwimBase, minstens één maand voor de wedstrijd naar alle
clubs in de desbetreffende poule.
Bij elke inschrijving wordt de contactpersoon voor de betreffende wedstrijd vermeld. Deze persoon is de
contactpersoon voor de kamprechter, de starter en het wedstrijdsecretariaat. Hij/zij zal ook ten laatste op
de dag van de wedstrijd (voor 10u 's morgens) de forfaits melden aan de inrichtende club. Forfaits na 10u
worden beboet (zie reglement).
Zeven dagen voor elke meeting stuurt elke club de inschrijvingen via SwimBase naar het secretariaat van
Sporta-federatie afdeling zwemmen (zie handleiding ‘deelnemende club’). Sporta-federatie staat in voor de
opmaak van het programma en de startkaartjes. De startkaartjes worden per baan gerangschikt en
opgestuurd naar de organiserende club.
De organiserende club ontvangt van het secretariaat:
-

de gesorteerde startkaartjes (per baan) per post
kaartjes voor de aankomstrechters, keerpuntrechters, zwemrechter/starter en kamprechter per
post
overzichtstabel officials
de laptop voor zwemwedstrijden van Sporta-federatie via doorgeefsysteem.

Alle deelnemende clubs krijgen voor de wedstrijd het volledige wedstrijdprogramma doorgemaild.
Het programmaboekje geeft een duidelijk overzicht van te zwemmen reeksen. De organiserende club zorgt
zelf voor de aanmaak van de nodige programmaboekjes. De opbrengst van eventuele verkoop is voor de
organiserende club.
De referentietijden in SwimBase bepalen de reeksindeling voor de wedstrijden van de poule. Zwemmers
die geen referentietijd hebben of doorgaven zwemmen sowieso in de traagste reeks. De referentietijd is
steeds de beste tijd die de zwemmer binnen de 3 jaar heeft gezwommen op de betreffende afstand (op een
wedstrijd of op training).
De reeksen worden ingedeeld van traag naar snel. De snelste zwemmer van een reeks zwemt steeds in de
middelste baan. Tijdens de interclubcompetitie en tijdens de Sporta Swim Cup kunnen de vooropgestelde
banen in het programma niet meer wijzigen. Samenvoegen/uitsplitsen van reeksen is niet mogelijk, enkel
indien er een zwemmer alleen in een reeks zit (wordt beslist tijdens de juryvergadering!)
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Art. 6.1.3.
Forfaits
Eventuele veranderingen in de doorgegeven inschrijvingen kunnen tot de maandag voor de wedstrijd
doorgegeven worden aan het Sporta-secretariaat.
Latere veranderingen kunnen tot de dag van de wedstrijd (10u 's morgens) doorgegeven worden aan de
organiserende club.
Tijdig gemelde afwezigheden worden niet als forfaits beschouwd. Een medisch attest is ook niet
noodzakelijk.
Op de forfaitlijst worden te laat doorgegeven forfaits (na 10u op de dag van de wedstrijd) als volgt
genoteerd: 'FORFAIT TE LAAT'
BOETES:
- €1,00 per zwemmer die forfait geeft
- €25,00 voor volledige club die forfait geeft.
- €50,00 voor volledige club die forfait geeft omwille van een deelname aan een andere
wedstrijd (dit bedrag gaat naar de organiserende club)
- €5,00 per official die niet opduikt (interclub West-Vlaanderen)
- €7,50 voor het niet in het bezit zijn van een Sporta-lidkaart

Sporta-federatie houdt een overzicht bij van de boetes per club. Op het einde van het seizoen ontvangen
de clubs de afrekening.
Art. 6.1.4.
Wedstrijd
Noodzakelijke medewerkers:
- Elke club zorgt voor drie medewerkers (zowel de inrichtende als de bezoekende club). Er zijn dan
minimum 12 medewerkers aanwezig.
- De taken van de verschillende officials zijn duidelijk omschreven in het zwemreglement.
Elke wedstrijd start stipt om 13u45 en heeft een pauze van 20 minuten.
Bij het aanmelden op een interclubwedstrijd wordt door de organiserende club aan elke club een
enveloppe overhandigd met 3 programmaboekjes (voor de trainers,…). De officials krijgen hun programma
tijdens de juryvergadering.
Een half uur voor de start van de wedstrijd is er een juryvergadering met alle officials die de wedstrijd
zullen leiden. Op deze vergadering mag tevens één persoon extra aanwezig zijn van elke club, die notitie
maakt van de forfaits en programmawijzigingen om dit door te geven aan de trainers en de zwemmers.
Op dat moment kan de wedstrijd gezamenlijk overlopen worden, kunnen de taken verdeeld worden en
kunnen ook eventuele forfaits medegedeeld worden.
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De reeksen worden gezwommen in de volgorde vermeld in het programmaboekje. Net voor de pauze
tussen de individuele reeksen vindt er op elke wedstrijd een aflossingsreeks plaats.
WEDSTRIJDEN:
WEDSTRIJDCOMBINATIE 1
100m wisselslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
100m wisselslag B/M/C/J/S/Ma jongens
50m vrije slag Eendjes A + B meisjes
50m vrije slag Eendjes A + B jongens
50m schoolslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
50m schoolslag B/M/C/J/S/Ma jongens
25m schoolslag Zwaantjes gemengd
25m vlinderslag Eendje B meisjes
25m vlinderslag Eendje B jongens
100m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes
100m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens
4x50m vrije slag OPEN gemengd
PAUZE
4x50m wisselslag OPEN gemengd
25m vrije slag Zwaantjes gemengd
100m vlinderslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
100m vlinderslag B/M/C/J/S/Ma jongens
50m schoolslag Eendjes A+B meisjes
50m schoolslag Eendjes A+B jongens
50m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes
50m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens

WEDSTRIJDCOMBINATIE 2
25m vrije slag Zwaantjes gemengd
200m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes
200m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens
50m rugslag Eendjes A+B meisjes
50m rugslag Eendjes A+B jongens
50m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes
50m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens
100m schoolslag Eendjes B meisjes
100m schoolslag Eendjes B jongens
100m rugslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
100m rugslag B/M/C/J/S/Ma jongens
4x50m vrije slag OPEN gemengd
PAUZE
4x50m wisselslag OPEN gemengd
25m rugslag Zwaantjes gemengd
25m vlinderslag Benjamins meisjes
25m vlinderslag Benjamins jongens
100m wisselslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
100m wisselslag B/M/C/J/S/Ma jongens
50m vrije slag Eendjes A + B meisjes
50m vrije slag Eendjes A + B jongens
50m schoolslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
50m schoolslag B/M/C/J/S/Ma jongens

WEDSTRIJDCOMBINATIE 3
25m schoolslag Zwaantjes gemengd
200m wisselslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
200m wisselslag B/M/C/J/S/Ma jongens
50m schoolslag Eendjes A+B meisjes
50m schoolslag Eendjes A+B jongens
100m schoolslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
100m schoolslag B/M/C/J/S/Ma jongens
100m vrije slag Eendjes B meisjes
100m vrije slag Eendjes B jongens
50m vlinderslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
50m vlinderslag B/M/C/J/S/Ma jongens
4x50m vrije slag OPEN gemengd
PAUZE
4x50m wisselslag OPEN gemengd
25m rugslag Zwaantjes gemengd
100m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes
100m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens
50m rugslag Eendjes A+B meisjes
50m rugslag Eendjes A+B jongens
50m rugslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
50m rugslag B/M/C/J/S/Ma jongens

Zwaantjes kunnen inschrijven voor max. 50m, eendjes kunnen inschrijven voor max. 200m en oudere
zwemmers kunnen inschrijven voor max. 400m en/of max. 4 wedstrijden.
Kenmerken aflossing op de interclubs:
-

4 x 50m VS
4 x 50m : 50RS – 50SS – 50VL – 50VS: deze volgorde dient gerespecteerd te worden
De verdeling van de disciplines over de vier zwemmers gebeurt vrij
Bij voorkeur 1 team per club (meerdere teams mag uiteraard)
Uitsluitingen worden genoteerd op basis van de bestaande regels en gelden ook voor de eendjes
Eén team bestaat uit vier zwemmers
o Min 1 zwemmer Eendje A of Eendje B
o Min 1 zwemmer Benjamin of Miniem
o Min 1 – Max 2 Zwemmers Cadet of Junior
o Max 1 zwemmer Senior of Master
o Een zwemmer mag steeds door iemand van een lagere leeftijdscategorie vervangen
worden indien geen zwemmer van aanwezig is op de wedstrijd
o Van de 4 zwemmers zijn er 2 dames en 2 heren (tijdens de interclubs kan hiervan
afgeweken worden tot een verhouding van maximaal 1-3 of 3-1)

Kenmerken aflossing op de Sporta Swim Cup:
- Elke club kan 1 ploeg afvaardigen per aflossing (= 1 x wisselslag + 1 x vrije slag)
- Indien een club meerdere teams had op de interclubs, mag het team uit de verschillende teams
worden samengesteld.
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- De verhouding jongens-meisjes dient 2-2 te zijn.
- Uitsluitingen worden genoteerd op basis van de bestaande regels
- Inzet : een wisselbeker, waarvan alle winnende deelnemers “voor eeuwig” op de erelijst worden
bijgehouden
- Enkel zwemmers die aan 3 geldige aflossingswedstrijden van de zes interclubwedstrijden van het
lopende kalenderjaar deelnamen, kunnen aantreden op het Sporta Swim Cup. Als deelname kan
worden beschouwd : elke deelname aan een wedstrijd waarbij het team de wedstrijd uitzwom,
zelfs indien er een uitsluiting was, behalve indien dat was omwille van het “niet aankomen”.
- Selectie aan een andere discipline op het Sporta Swim Cup is niet vereist!
Art. 6.1.5.
Reglement
Het reglement wordt strikt toegepast vanaf benjamins. Uitsluitingen gelden pas vanaf deze categorie.
Uitzondering: Op de Sporta Swim Cup wordt er in alle reeksen uitgesloten, behalve bij de zwaantjes.
Art 6.1.6.
Uitslag
Het secretariaat van de organiserende club geeft de gezwommen tijden in tijdens de wedstrijd.
Alle deelnemende clubs kunnen de uitslagen van hun eigen club raadplegen via SwimBase. Na de wedstrijd
wordt de uitslag per mail in PDF doorgestuurd naar de clubs. Ook op de website van Sporta zullen deze
verschijnen.
Na de wedstrijd dienen volgende documenten ten laatste woensdag na de wedstrijd per post verstuurd te
worden naar het Sporta-federatie secretariaat:
Startkaartjes
Overzichtstabel van de officials
Aankomstkaartjes van de kamprechter
Bewijs van ontvangst laptop volgende club !!*
*Na de wedstrijd geeft men de laptop van Sporta-federatie door aan de volgende club die een
interclubwedstrijd organiseert. Zij tekenen bijgevoegd ontvangstbewijs af en bezorgen dat aan de club die
de wedstrijd organiseerde. Laatstgenoemde stuurt dat formulier samen met de andere
wedstrijddocumenten op naar Sporta. De club die de laatste interclubwedstrijd in zijn poule organiseert,
bezorgt de laptop bij de eerstvolgende samenkomst terug aan Sporta-federatie.
OPMERKING: Voor het verdere gebruik van SwimBase verwijzen wij naar de uitgebreide handleiding.
Art. 6.1.7.
Diploma’s
Na drie wedstrijden ontvangen de zwemmers een herinneringsdiploma met de vermelding van de
gezwommen tijd. Sporta-federatie zorgt voor de opmaak en de verspreiding ervan. De diploma's worden
naar de clubverantwoordelijke gestuurd die instaat voor de verdeling onder zijn leden.
Art. 6.1.8.
Sporta Swim Cup
Wanneer alle poulewedstrijden afgewerkt zijn, worden de beste zwemmers uitgenodigd voor de Sporta
Swim Cup. Sporta-federatie staat in voor de organisatie: zwembad, samenstelling van de reeksen,
startkaartjes, medailles,…. De tijdopnemers, aankomstrechters, kamprechter en andere medewerkers
worden door de deelnemende clubs voorzien. Bij voorkeur hebben zij deze functie reeds op zich genomen
tijdens de interclubwedstrijden.
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Selectie
Alle zwemtijden die gezwommen zijn in de verschillende poules worden samengevoegd + de zwemtijden
van het Lentecriterium (mits deelname aan Interclub West-Vlaanderen). Per reeks worden de acht beste
tijden geselecteerd. Voor elke leeftijdscategorie wordt een volledige reeks samengesteld. Op de Sporta
Swim Cup worden dezelfde reeksen gezwommen als op de interclubwedstrijden, voor de aflossingsreeks
geldt een aparte reglementering.
Elk lid dat geselecteerd is voor het Sporta Swim Cup, moet reglementair aangesloten zijn bij Sportafederatie. Wij vragen aan de clubs om hier eerlijk mee om te gaan!
Uitsluiting
Op de Sporta Swim Cup kan er in alle reeksen een uitsluiting gebeuren, behalve bij de zwaantjes.
Art. 6.1.9.
Medailles
Zwemmers die op regelmatige basis deelnemen aan de interclubcompetitie maken aanspraak op
participatiemedaille het 'ANKER'. Deelnemen aan alle zes wedstrijden is uiteraard bijna onmogelijk. Ziekte
of onvoorziene omstandigheden kunnen altijd stokken in de wielen steken. Daarom zullen zwemmers die
aan 4 van de 6 wedstrijden hebben deelgenomen een participatiemedaille ontvangen. Op de Sporta Swim
Cup wordt er voor elke reeks een gouden, een zilveren en een bronzen medaille voorzien. Alle deelnemers
krijgen een herinneringsmedaille.
De winnende aflossingsploeg mag de wisselbeker in ontvangst nemen. Naast de aflossingsreeks wordt ook
een wisselbeker uitgereikt aan de best presterende club: respectievelijk 3/2 of 1 punt per behaalde
gouden/zilveren of bronzen medaille. (Indien een lid de keuze maakt om tijdens de heraansluitingsperiode
(september) van club te veranderen, zijn de behaalde punten op het Sporta Swim Cup (medailles) voor de
club waarbij het lid de besttijd gezwommen/selectie behaald heeft.)
Sporta-federatie bestelt alle bekers en medailles en zorgt ervoor dat ze ter plaatse geraken.
Art. 6.1.10.
Varia
- Alle wedstrijden worden geleid zonder technische hulpmiddelen. Foto- of videomateriaal kan niet
aangewend worden ter betwisting van een beslissing.
-

Op elke interclubwedstrijd moet een gebrevetteerde redder aanwezig zijn.

-

Elke inrichtende club dient erop toe te zien dat men in orde is met de Vlarem - wetgeving
betreffende veiligheid in het zwembad. De betreffende artikels zijn terug te vinden onder Vlarem II
art.5.32.9.2.2 §3 10° en §3 11°: De volledige Vlarem wetgeving kan men raadplegen onder
http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving (alle artikels m.b.t. zwembaden dragen als
beginnummer 5.32.9).
Wanneer de club het zwembad huurt en zelf instaat voor het toezicht op de baders en dus zelf
redders voorziet, is het belangrijk dat deze ‘clubredders’ goed weten wat waar ligt in het EHBOlokaal zodat ze adequaat kunnen handelen indien nodig. Ook moet duidelijk afgesproken worden
hoe doorgegeven wordt welk materiaal er evt. gebruikt werd zodat de zwembadverantwoordelijke
het nodige kan aanvullen.
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De afspraken rond wie de redders zijn, hun diploma en bijscholing worden best in een
afsprakennota tussen zwembad en huurder vastgelegd.
-

Het verloop van de interclubwedstrijden wordt jaarlijks geëvalueerd en aanpast voor het nieuwe
competitieseizoen.

-

De reeksen worden ingedeeld op basis van referentietijd en geslacht.

Art. 6.1.11.
Indeling zwemmers
Zwaantjes :
Meisjes en jongens zwemmen samen en worden ingedeeld op basis van hun referentietijd
Let op: Zwaantjes kunnen zich inschrijven voor maximaal 2 wedstrijden (totaal 50m)
Eendjes A + B:
Eendjes A+B zwemmen samen en worden ingedeeld op basis van hun referentietijd. Voor de uitslag wordt
de categorie opgesplitst in A en B.
Eendjes kunnen zich inschrijven voor een totaal van max. 200m per wedstrijddag.
B/M/C/J/S/Ma:
Zwemmen samen en worden ingedeeld op basis van hun referentietijd. Voor de uitslagen worden de
categorieën opgesplitst.
Zij kunnen zich inschrijven voor max. 400m en/of max. 4 wedstrijden.
De zwemmers en zwemsters worden ingedeeld in volgende categorieën:
1.

ZWAANTJE: is de zwemmer die op 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 7 jaar niet heeft
bereikt  2019: geboren in ’12 of later.
EENDJE A (E-a): is de zwemmer die op 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 9 jaar niet heeft
bereikt  2019: geboren in '11 - '10.
EENDJE B (E-b): is de zwemmer die ouder is dan 9 jaar en jonger dan 10 jaar op 1 januari van het
lopende jaar  2019: geboren in '09.
BENJAMIN (B): is de zwemmer die ouder is dan 10 jaar en jonger dan 12 op 1 januari van het
lopende jaar  2019: geboren in '08 - '07.
MINIEM (M): is de zwemmer die ouder is dan 12 jaar en jonger dan 14 op 1 januari van het lopende
jaar  2019: geboren in '06 - '05.
CADET (C): is de zwemmer die ouder is dan 14 jaar en jonger dan 16 op 1 januari van het lopende
jaar  2019: geboren in '04 - '03.
JUNIOR (J): is de zwemmer die ouder is dan 16 jaar en jonger dan 18 op 1 januari van het lopende
jaar  2019: geboren in '02- '01.
SENIOR (S): is de zwemmer die ouder is dan 18 op 1 januari van het lopende jaar.
 2019: geboren in '00 - '99 - '98 - '97 - '96 - '95 -'94.
MASTER (Ma): is de zwemmer die ouder is dan 25 jaar op 1 januari van het lopende jaar.
 2019: geboren vanaf ’93, '92, '91, '90, ‘89, ...

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

-

categorieverhoging is steeds toegelaten (behalve voor de zwaantjes en eendjes) tenzij het
uitdrukkelijk vermeld staat op het voorprogramma of het bekerreglement.
Heren (jongens) en dames (meisjes) zwemmen steeds afzonderlijk (behalve bij de zwaantjes)
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Art. 6.2
Interprovinciale wedstrijden
Art. 6.2.1
KIDS-SWIM
De ‘KidsSwim’ is een recreatieve wedstrijd voor zwemmertjes van de lagere school. In een ontspannen
sfeer en met een aangepast reglement kunnen zij kennismaken met het reilen en zeilen op een ‘echte
zwemwedstrijd’. Naast het wedstrijdaspect is er ook aandacht voor recreatieve elementen. Er wordt tussen
de gewone wedstrijden een estafette/hindernissenparcours georganiseerd en na de wedstrijd kunnen de
zwemmers nog een half uur gebruik maken van het recreatiebad. Voor elke zwemmer is er een aandenken
voorzien.
Voor de organisatie van de wedstrijd gelden de regels zoals beschreven in het algemeen reglement (deel 1).
WEDSTRIJDEN:
Koers

Omschrijving

1

50m rugslag Eendjes meisjes

2

50m rugslag Eendjes jongens

3

50m rugslag Benjamins meisjes

18

100m wisselslag Benjamins meisjes

4

50m rugslag Benjamins jongens

19

100m wisselslag Benjamins jongens

5

25m rugslag Zwaantjes meisjes

20

25m vlinderslag Eendjes meisjes

6

25m rugslag Zwaantjes jongens

21

25m vlinderslag Eendjes jongens

7

50m schoolslag Eendjes meisjes

22

50m vlinderslag Benjamin meisjes

8

50m schoolslag Eendjes jongens

23

50m vlinderslag Benjamin jongens

9

50m schoolslag Benjamins meisjes

24

50m vrije slag Eendjes meisjes

10

50m schoolslag Benjamins jongens

25

50m vrije slag Eendjes jongens

11

25m schoolslag Zwaantjes meisjes

26

50m vrije slag Benjamins meisjes

12

25m schoolslag Zwaantjes jongens

27

50m vrije slag Benjamins jongens

13

100m wisselslag Eendjes meisjes

28

25m vrije slag Zwaantjes meisjes

14

100m wisselslag eendjes jongens

29

25m vrije slag Zwaantjes jongens

15
16
17

Koers

Omschrijving
Pauze

Hindernisestafette 4 x 25m Zwaantjes
gemengd
Hindernisestafette 4 x 25m Zwaantjes en
Eendjes gemengd
Hindernisestafette 4 x 25m Eendjes en
Benjamins gemengd

SPELBAD

CATEGORIEËN:
Categorieën
Zwaantjes
Eendjes
Benjamins (B)

Leeftijd
4 – 7 jaar (2012 – 2015)
8 – 10 jaar (2009 – 2011)
11 – 12 jaar (2007 – 2008)
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Zwaantjes, Eendjes en Benjamins kunnen zich inschrijven voor deze wedstrijden.
• Zwaantjes en Eendjes mogen zich inschrijven voor max. 2 individuele starten + estafette.
• Benjamins mogen zich inschrijven voor max. 3 individuele starten + estafette.
Art. 6.2.2
Lentecriterium
Het Lentecriterium is dé interprovinciale Sporta-ontmoeting van het jaar. Op deze wedstrijd kunnen alle
Sporta-zwemmers de leeftijdsgenoten uit de andere Sporta-clubs ontmoeten op een recreatieve
zwemontmoeting! Deze wedstrijd wordt afwisselend georganiseerd door de verschillende provincies.
Voor elke zwemmer is er een aandenken voorzien.
Voor de organisatie van de wedstrijd gelden de regels zoals beschreven in het algemeen reglement (deel 1).
WEDSTRIJDEN:
Koers

Omschrijving

1

50m rugslag Zwaantjes/Eendjes meisjes

2

50m rugslag Zwaantjes/Eendjes jongens

3

100m rugslag B/M/C/J/S/Ma meisjes

15

100m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens

4

100m rugslag B/M/C/J/S/Ma jongens
50m schoolslag Zwaantjes/Eendjes
meisjes
50m schoolslag Zwaantjes/Eendjes
jongens

16

7

100m schoolslag B/M/C/J/S/Ma meisjes

19

8

100m schoolslag B/M/C/J/S/Ma jongens

20

9

200m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes

21

100m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes
50m vrije slag Zwaantjes/Eendjes
jongens
50m vrije slag Zwaantjes/Eendjes
meisjes
25m vlinderslag Zwaantjes/Eendjes
jongens
25m vlinderslag Zwaantjes/Eendjes
meisjes
50m vlinderslag B/M/C/J/S/Ma jongens

10

200m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens

22

50m vlinderslag B/M/C/J/S/Ma meisjes

23

200m wisselslag B/M/C/J/S/Ma jongens

24

200m wisselslag B/M/C/J/S/Ma meisjes

25

10 x 25m aflossing vrije slag OPEN
gemengd

5
6

11

4 x 25m estafette vrije slag meisjes -12j

12

4 x 25m estafette vrije slag jongens -12j

13

4 x 25m estafette vrije slag meisjes +12j

14

4 x 25m estafette vrije slag jongens +12j

Koers

Omschrijving
Pauze

17
18
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CATEGORIEËN:
Categorieën
Zwaantjes
Eendjes
Benjamins (B)
Miniemen (M)
Cadetten (C)
Junioren (J)
Senioren (S)
Masters (Ma)

Leeftijd
4 – 7 jaar (2012 – 2015)
8 – 10 jaar (2009 – 2011)
11 – 12 jaar (2007 – 2008)
13 – 14 jaar (2005 – 2006)
15 – 16 jaar (2003 – 2004)
17 – 18 jaar (2001 – 2002)
19 - 25 jaar (1990 – 2000)
+ 25 jaar (1991 - …)

Zwaantjes en Eendjes kunnen zich voor max. 2 individuele starten inschrijven + estafette + aflossing.
Vanaf Benjamins: kunnen zich inschrijven voor max. 400m + estafette + aflossing. De zwemmers kunnen de
reeksen uit het programma combineren tot zij in totaal max. 400m zwemmen..
- Bvb. 2 x 200 m
- Bvb. 2 x 100 m + 1X 200 m
- Bvb. 4 x 100 m
- ….
Art. 6.3
Samenwerkingsverbanden FROS en CTFN
Het samenwerkingsverband met FROS en CTFN omvat drie wedstrijden:
1. Nationaal Kampioenschap Lange Afstand: vierde zondag van januari
2. Finales Leeftijdskampioenschappen: einde april – begin mei
3. Nationaal Amateur Zwemkampioenschap: derde weekend van november (hieraan neemt Sportafederatie vzw afdeling zwemmen voorlopig niet deel)
Iedere federatie bepaalt zelf zijn deelnemingsvoorwaarden voor de eigen zwemmers naargelang de eigen
reglementen en volgens een afgesproken overeenkomst voor de:
- Nationaal Kampioenschap Lange Afstand: geen limiettijden wel richttijden en met een aangepast
programma.
- Finales Leeftijdskampioenschappen: elke federatie vaardigt max. 6 zwemmers/categorie/koers af.
Na elk kampioenschap volgt een evaluatievergadering om eventuele aanpassingen en verbeteringen te
bespreken.
De organisatie van deze wedstrijden gebeurt volgens een beurtrol:

Lange Afstand
Finales Leeft.
Nat. Kamp.

2017
SPORTA
CTFN
FROS
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2018
CTFN
FROS
CTFN

2019
FROS
SPORTA
FROS

Uurregelingen voor alle kampioenschappen:
9u00
vergadering afgevaardigden en wedstrijdjury
9u00 – 9u55 inzwemmen
10u00
aanvang wedstrijden
middagpauze: 1u (indien mogelijk)
14u00
herneming wedstrijden
18u00
einde
Financiering kampioenschappen: alle kosten zijn voor de organiserende federatie:
- huur zwembad
- medailles
- drankbonnen officials
- programma-opmaak (programmaboekjes, startkaarten, uitslagen enz..)
- programma-verkoop en eventuele opbrengsten drank/eten is ten voordele organisator.
- er zullen geen inkom of startgelden gevraagd worden, enkel €1 of €1,50 voor een programma ter
plaatse (voor toeschouwers).
De taakverdeling van de officials gebeurt volgens onderstaand model (maar kan ter plaatse aangepast
worden naargelang de aanwezige officials).
Organisator
Scheidsrechter
Zweminspecteur
Hoofdtijdopnemer
3 Tijdopnemers
Keerpuntrechter
Jurysecretaris
Uitslagen verwerking
Omroeper micro
Programma verkoop
Afgevaardigde uitreiking
Bedeling uitslagen

Federatie 1
Starter - Aankomstrechter
Zweminspecteur
3 Tijdopnemers
Keerpuntrechter
Hulp jurysecretaris
Wedstrijdbode
Afgevaardigde uitreiking

Federatie 2
Aankomstrechter
Hoofdkeerpuntrechter
2 Tijdopnemers
Keerpuntrechter
Hulp jurysecretaris
Wedstrijdbode
Afgevaardigde uitreiking

En eventueel een 2de tijdopnemer per baan indien voldoende officials.
Art. 6.3.1
Nationaal kampioenschap lange afstand
De wedstrijd staat open voor alle zwemmers die lid zijn van Sporta, FROS of CTFN.
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WEDSTRIJDEN:
Koers

Omschrijving

Opmerking

1

1500m Vrije slag Heren (Min, Kad, Pup,
Sen, Vet)

Max. richttijd 27 minuten.

2

4

800m Vrije slag Benjamins jongens
800m Vrije slag Dames (Ben, Min, Kad,
Pup, Sen, Vet)
400m Vrije slag Dolfijnen Meisjes

5

400m Vrije slag Dolfijnen Jongens

6

200m Vrije slag Eendjes Meisjes

7

200m Vrije slag Eendjes Jongens

8

4 x 200m Vrije slag Heren

Max. richttijd 15 minuten.

9

4 x 200m Vrije slag Dames

Max. richttijd 15 minuten

3

Max. richttijd 16 minuten.
Max. richttijd 16 minuten.
100m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes
50m vrije slag Zwaantjes/Eendjes
jongens
50m vrije slag Zwaantjes/Eendjes
meisjes
25m vlinderslag Zwaantjes/Eendjes
jongens

Er zijn geen limiettijden bepaald (richttijd < 27’ voor 1500m of <16’ voor 800m).
Voor de aflossingen wordt gevraagd onder de 15’ te blijven.
Van de 1500m Vrije slag Heren en de 800m Vrije slag Dames worden twee rangschikkingen gemaakt:
1/ zonder onderscheid in de leeftijdsgroepen.
2/ per leeftijdsgroep.
De eerste 3 van de algemene rangschikking worden “Nationaal Kampioen”.
De eerste 3 van de rangschikking per leeftijdsgroep bekomen een medaille.
CATEGORIEËN:
Deze wedstrijd staat open voor zwemmers uit alle categorieën. Men dient er rekening mee te houden dat
de indeling hier verschilt van de gebruikelijke categorieën voor Sporta-wedstrijden.
Categorieën: Eendjes, Dolfijnen, Benjamins, Miniemen, Cadetten, Pupillen, Senioren, Veteranen
25,35,40,45,50,55,60
SELECTIE:
De selectie van de Sporta-zwemmers gebeurt op basis van inschrijflijsten waarop de clubs voor elke
wedstrijd en categorie hun zwemmers met de beste tijden kunnen inschrijven.
Meestal is er voldoende ruimte opdat alle geïnteresseerde zwemmers kunnen deelnemen.
INSCHRIJVINGEN:
De inschrijvingen en de verwerking van de uitslagen gebeuren door een verantwoordelijke van de
organiserende federatie
Deze maakt een sjabloon op, zodat de inschrijvingen uniform kunnen verlopen. Dit wordt via mail
verspreid.
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• Alle inschrijvingen worden uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijd verwacht.
• Op het programma zal per zwemmer de naam van de club vermeld worden (maximum 4 letters) met
daarnaast de afkorting van de federatie.
Art. 6.3.2
Finales leeftijdskampioenschappen
De wedstrijd staat open voor alle zwemmers die lid zijn van Sporta, FROS of CTFN.
WEDSTRIJDEN:
Koers

Omschrijving

Koers

Omschrijving

1

50m vlinderslag Dol. Meisjes

15

100m wisselslag Veteranen Heren

2

100m vlinderslag Ben, Min, Kad, Pup,
Sen. Meisjes

16

100m wisselslag Veteranen Dames

3

50m vlinderslag Dol. Jongens

17

50m rugslag Eend, Dol. Meisjes

5

100m vlinderslag Ben, Min, Kad, Pup,
Sen. Jongens
50m vlinderslag Veteranen Dames

6

50m vlinderslag Veteranen Heren

20

100m rugslag Ben, Min, Kad, Pup, Sen.
Jongens

7

21

50m rugslag Veteranen Dames

22

50m rugslag Veteranen Heren

23

11

50m schoolslag Eend, Dol. Meisjes
100m schoolslag Ben, Min, Kad, Pup,
Sen. Meisjes
50m schoolslag Eend, Dol. Jongens
100m schoolslag Ben, Min, Kad, Pup,
Sen. Jongens
50m schoolslag Veteranen Dames

50m vrije slag Eend, Dol. Meisjes
100m vrije slag Ben, Min, Kad, Pup, Sen.
Meisjes
50m vrije slag Eend, Dol. Jongens

12

50m schoolslag Veteranen Heren

26

13

100m wisselslag Dol, Ben, Min. Meisjes

27

100m vrije slag Ben, Min, Kad, Pup, Sen.
Jongens
50m vrije slag Veteranen Dames

14

100m wisselslag Dol, Ben, Min. Jongens

28

50m vrije slag Veteranen Heren

29

200m wisselslag Kad, Pup, Sen. Meisjes

30

200m wisselslag Kad, Pup, Sen. Jongens

4

8
9
10

18
19

24
25

Pauze

100m rugslag Ben, Min, Kad, Pup, Sen.
Meisjes
50m rugslag Eend, Dol. Jongens

CATEGORIEËN:
Deze wedstrijd staat open voor zwemmers uit alle categorieën. Men dient er rekening mee te houden dat
de indeling hier verschilt van de gebruikelijke categorieën voor Sporta-wedstrijden.
Categorieën: Eendjes, Dolfijnen, Benjamins, Miniemen, Cadetten, Pupillen, Senioren, Veteranen
25,35,40,45,50,55,60
Beperking van de zwemmers:
• Eendjes : geen vlinderslag
• Eendjes en Dolfijn : maximum 200m zwemmen

46

SELECTIE:
De selectie van de Sporta-zwemmers gebeurt op basis van inschrijflijsten waarop de clubs voor elke
wedstrijd en categorie hun zwemmers met de beste tijden kunnen inschrijven.
Meestal is er voldoende ruimte opdat alle geïnteresseerde zwemmers kunnen deelnemen.
INSCHRIJVINGEN:
De inschrijvingen en de verwerking van de uitslagen gebeuren door een verantwoordelijke van de
organiserende federatie
Deze maakt een sjabloon op, zodat de inschrijvingen uniform kunnen verlopen. Dit wordt via mail
verspreid.
• Alle inschrijvingen worden uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijd verwacht.
• Op het programma zal per zwemmer de naam van de club vermeld worden (maximum 4 letters) met
daarnaast de letter van de federatie.
JURYVERGADERING:
- aanwezigheid vereist van alle officials en clubafgevaardigden
- overlopen van de schrappingen
- verdeling van de taken
- tijdopnemers testen de chronometers
- belangrijke reglementen nogmaals overlopen, zoals:
• geen 2e start
• zwemmers mogen zich niet optrekken aan de kant (via plank) van het zwembad bij de
uitvoering van het keerpunt
• klachten gebeuren via de clubafgevaardigde aan de jurytafel
AFSPRAKEN:
De organiserende federatie zorgt voor:
- de reservatie van het bad
- de organisatie van de vergaderingen tussen beide federaties
- organisatie van de gehele wedstrijd
- opmaak van het programma en van 150 programmaboekjes
- aandenkens (kleine medailles)
- goud-zilver-brons medailles voor de eerste 3 plaatsen per stijl, per categorie
De ‘bezoekende’ federatie zorgt voor minstens 10 medewerkers.
Andere:
-

Er wordt geen inkom of startgeld gevraagd, enkel 1 euro voor een programma.
Promotie wordt door beide federaties gelijkwaardig gevoerd in en rond het zwembad.
Beide federatie gaan niet boven de 6 deelnemers per reeks
In de pauze wordt reeds een deel van de medailles afgewerkt
De zwemmers dienen zelf voor een lunchpakket te zorgen
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HOOFDSTUK 7

JURISDICITIE

Alle rechtsprocedures binnen Sporta-federatie vzw worden door drie juridische commissies behandeld: nl.
de klachtencommissie, de beroepscommissie en de cassatiecommissie.
Sporttak specifieke geschillen worden in eerste aanleg en in beroep behandeld door respectievelijk de
klachten- en beroepscommissie die specifiek per sporttak wordt samengesteld.
Klachten in cassatie worden verstuurd aan de federatie zoals voorgeschreven in de algemene reglementen
van Sporta-federatie vzw (hoofdstuk 16 + Bijlage 16).
Waar op het niveau van de sporttakken een beroepscommissie mocht ontbreken, wordt deze functie
ingevuld door de beroepscommissie van het Sporta-comité.
Art. 7.1
Soorten klachten:
Aan de klachtencommissie kunnen volgende klachten worden voorgelegd :
a. Administratieve klachten. Dit zijn klachten die ertoe strekken een beslissing van de Federatie
betreffende boetes te doen vernietigen of hervormen.
b. Klacht i.v.m. het wedstrijdverloop. Dit zijn klachten betreffende onregelmatigheden tijdens
een wedstrijd, specifiek gericht op het sporttechnisch aspect van de wedstrijd.
c. Disciplinaire klachten. Deze strekken ertoe disciplinaire maatregelen te doen uitspreken
tegen leden, clubs of organen van de federatie.
Art. 7.2
Ontvankelijkheid van een klacht:
Een ingediende klacht is slechts geldig indien:
a. ze binnen de 8 kalenderdagen (postdatum geldt) na het aangeklaagde feit toekomt bij de
Sporta-consulent zwemmen.
b. opgesteld in behoorlijke termen.
c. ondertekend is door de voorzitter en contactpersoon, alsmede door de scheidsrechter indien
het om een wedstrijdgebeuren gaat.
Art. 7.3

Procedure:
- De Sporta-consulent zwemmen dient dit bericht binnen de 7 kalenderdagen over te maken aan
de voorzitter van de klachtencommissie.
- De voorzitter van de klachtencommissie beslist over de aard en de ontvankelijkheid van de
klacht.
- De voorzitter van de klachtencommissie informeert de andere leden van de commissie en
roept indien nodig een klachtencommissie bijeen.
- Binnen de 21 kalenderdagen na toekomen van de klacht bij de Sporta-consulent zwemmen
(postdatum geldt), wordt de aanklager bericht over de verdere behandeling van zijn klacht.
Klachten met zitting:
a. Enkel betreffende een disciplinaire klacht of een klacht i.v.m. het wedstrijdverloop roept de
voorzitter van de klachtencommissie alle partijen en de getuigen op om te worden gehoord
op de zitting van de commissie.
b. De oproeping vermeldt plaats, datum en uur van de zitting en bevat voor de beklaagde(n) en
de getuigen een kopie van de klacht.
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c. De klager en de persoon of het orgaan tegen wie de klacht gericht is, worden steeds per
schrijven opgeroepen uiterlijk 7 kalenderdagen voor de zitting.
d. De opgeroepen partijen kunnen ter zitting hun standpunten toelichten en argumenteren, en
kunnen enkel nieuwe elementen en motieven aanbrengen indien deze schriftelijk werden
meegedeeld 3 kalenderdagen voor samenkomst van de klachtencommissie. Indien zij niet
aanwezig zijn, kunnen ze hun standpunt laten verdedigen door een bestuurslid van de
betreffende club.
e. Een gemotiveerde beslissing wordt binnen de 7 kalenderdagen schriftelijk meegedeeld aan
de aanklager en andere betrokken partijen rekening houdend met de termijnen vermeld in
punt c).
Klachten zonder zitting:
a. Administratieve klachten worden door de klachtencommissie behandeld op basis van de
ingediende klacht, zonder dat hiervoor een zitting wordt bijeen geroepen.
b. Een gemotiveerde beslissing wordt binnen de 7 kalenderdagen schriftelijk meegedeeld aan
de aanklager.
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