F
R
O
S
Cursus
JURYSECRETARIS

CURSUS

JURYSECRETARIS

0 INLEIDING ............................................................................................................................... 3
1 DE TAKEN VAN DE JURYTAFEL............................................................................................ 4
1.1
Tijdens de juryvergadering ............................................................................................4
1.2
Tijdens de wedstrijden...................................................................................................4
1.3
Na de wedstrijd .............................................................................................................5
2 VERSCHILLENDE REGELS .................................................................................................... 6
2.1
Het klasseren van een reeks (SW 11.3.3.) ....................................................................6
2.2
Het toekennen van een tijd (SW11.3 : 3.1 : 3.2) ............................................................7
2.3
De gelijktrekking (SW 11.3.3. ........................................................................................7
2.4
Het doorvoeren van een declassering ...........................................................................8
2.5
Het klasseren van een koers. ........................................................................................8
2.6
Puntenrangschikking .....................................................................................................9
2.7
Het ontvangen van een klacht .......................................................................................9
2.8
Het maken van de uitslag (T.R.Z. art 6.0.3.) ..................................................................9
2.9
Bondsrecorden (T.R.Z. art 13 en 14)........................................................................... 10
2.10 Declasseringscodes .................................................................................................... 10
2.10.1 De start (SW4) ..................................................................................................... 10
2.10.2 Vrije slag (SW5) ................................................................................................... 10
2.10.3 Rugslag (SW6)..................................................................................................... 10
2.10.4 Schoolslag (SW7) ................................................................................................ 11
2.10.5 Vlinderslag (SW8) ................................................................................................ 11
2.10.6 Wisselslag (SW9)................................................................................................. 11
2.10.7 Wedstrijd (SW 10) ................................................................................................ 12
2.11 Fina reglementen i.v.m. de zwemslagen ..................................................................... 12
2.11.1 De start (SW.4). ................................................................................................... 12
2.11.2 Vrije slag (SW.5). ................................................................................................. 13
2.11.3 Rugslag (SW.6).................................................................................................... 14
2.11.4 Schoolslag (SW.7). .............................................................................................. 14
2.11.5 Vlinderslag (SW.8) ............................................................................................... 15
2.11.6 Wisselslag (SW.9). ............................................................................................... 15
2.11.7 De wedstrijd (SW 1O)........................................................................................... 16
3 VERSCHILLENDE DOCUMENTEN. ...................................................................................... 17

04/2004

Jurysecretaris.doc

p. 2 / 2

CURSUS

JURYSECRETARIS

0 INLEIDING
De scheidsrechter heeft niet alleen de algemene leiding maar is tevens de
hoofdverantwoordelijke op alle vlakken bij elke zwemontmoeting.
In principe moet hij niet alleen nagaan of al de wedstrijdofficiële hun taak naar behoren
uitvoeren, maar zou hij er zich tevens moeten van vergewissen dat ook aan de jurytafel de
regels gerespecteerd worden.
Zolang echter de taak van scheidsrechter moet gecombineerd worden met een andere functie
rond het bad kan hij moeilijk anders dan de jurytafel stiefmoederlijk behandelen.
Dit wil geenszins zeggen dat de taak van jurysecretaris ondergeschikt is. Immers een foutieve
rangschikking of gelijktrekking of nog erger, een verkeerd doorgevoerde declassering, kan voor
een zwemmer ernstige gevolgen hebben....
De taak van de jurysecretaris kan men het best als volgt omschrijven:
- men is verantwoordelijk voor de administratie van, het zwemfeest.
- men is het “hoofd” van de jurytafel, waar de rangschikking wordt opgemaakt, de
- declasseringen worden medegedeeld, eventuele klachten ontvangen, bondsrecorden
- geregistreerd, enz.
- men houdt toezicht op de omroeper die de wedstrijden aankondigt, de deelnemers en
eventuele clubafgevaardigden oproept en alle andere nuttige en nodige berichten
omroept.
- men dient te waken over het juist verwerken van de gemaakte rangschikking in de
uitslag.
- men moet nagaan of er al dan niet een record verzwommen is…
Kortom men zou minstens 4 handen en 2 hoofden moeten hebben, alle regels en reglementen
moeten kennen en feilloos kunnen werken, terwijl men toch nog van alles en nog wat komt
vragen....
Het ideale is dan ook dat men, zeker voor grote ontmoetingen of wedstrijden waarop
verschillende categorieën door elkaar zwemmen of waar een puntenklassement dient te worden
opgemaakt, zou bijgestaan worden door één of meerdere assistenten.
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1 DE TAKEN VAN DE JURYTAFEL
1.1 Tijdens de juryvergadering
In afwachting van de aanvang van de vergadering zal de jurysecretaris reeds de volgende taken
verrichten:
- zo er met computerlijsten gewerkt wordt, zal men deze aan de juiste afgevaardigde
bezorgen en erover waken dat men deze zo vlug mogelijk terug bezorgt.
- men zal erop toezien dat aan elke club en elke officieel een startlijst bezorgd wordt.
Bij de aanvang van de juryvergadering zal men dit voorbereidend blad aan de scheidsrechter
geven, die op basis van deze lijst de wedstrijdjury zal samenstellen.
Tijdens de controle van de startlijst zal de jurysecretaris nauwgezet elke wijziging, die door de
scheidsrechter of de clubafgevaardigden aan de oorspronkelijke lijst wordt aangebracht,
noteren.
Zodra de startlijst is overlopen zal hij de startbriefjes van de verschillende reeksen terug in
overeenstemming brengen met de doorgevoerde wijzigingen (de briefjes van de geschrapte
zwemmers verwijderen, baanwijzigingen doorvoeren enz…) en zo nodig erover waken dat de
clubafgevaardigden hun nieuwe startbriefjes hebben afgegeven.
Nadat de scheidsrechter de wedstrijdjury aangeduid heeft zal hij het scheidsrechtersblad
invullen (de namen en de juiste functie van de officiële, de tijden genoteerd bij de controle van
de chrono’s, de namen en de functies van de stagiaires en hun stagebegeleiders enz…)
Hij zal er tevens over waken en zonodig ervoor zorgen dat een aangepaste startlijst ter
beschikking is van de omroeper.

1.2 Tijdens de wedstrijden
Zoals in de inleiding reeds aangehaald is de taak van de jurysecretaris, vooral tijdens de
wedstrijden, zeer belangrijk en omvangrijk
1.

2.
3.

De jurysecretaris bezorgd de startbriefjes aan de wedstrijdbode die tevens voor de
verdeling en de omhaling van de briefjes zorgt.
- Men dient erover te waken dat het juiste startbriefje bij de juiste tijdopnemer komt,
liefst 1 reeks op voorhand.
- Na de wedstrijd moeten al de startbriefjes, de (gele) briefjes van de aankomstrechters,
en dat van de scheidsrechter verzameld worden en aan de tafel bezorgd worden.
Alvorens met het klasseren te beginnen dient men er zich van te vergewissen dat al de
briefjes verzameld zijn en dat eventuele voorstellen tot declassering door de scheidsrechter
getekend zijn en een omschrijving geven van de gemaakte fout.
Pas dan kan men een reeks klasseren en de tijden toekennen.
- men vergelijkt de briefjes van de aankomstrechters en gaat na of deze al niet
gelijklopend zijn (zie Het Klasseren van een reeks - punt 3.1)
- men vergelijkt de startbriefjes met de volgorde van aankomst en kent de tijd toe
(zie Toekennen van een tijd - punt 3.2 en gelijktrekkingen 3.3.1)
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Ingeval van declassering laat men de clubafgevaardigde oproepen, meldt de reden tot
uitsluiting en gaat na of deze zich al dan niet akkoord kan verklaren met de uitgesproken
declassering.
- indien deze akkoord is wordt de declassering onmiddellijk doorgevoerd
(zie Het doorvoeren van een declassering - punt 3.5)
- indien deze niet akkoord is dient de afgevaardigde schriftelijk klacht in te dienen binnen
de 30 minuten na de mededeling (bij voorkeur tijdstip van mededeling op het geel briefje
vermelden)(zie Het ontvangen van een klacht - punt 3.6) In dit geval dient de
wedstrijdjury, zich eerst over het protest uit te spreken, alvorens de definitieve
rangschikking van de reeks (en dus ook van de koers) kan gemaakt worden
Zodra alle reeksen van een koers verzwommen en gerangschikt zijn, zal men het
eindklassement van de koers opmaken (zie: Het klasseren van een koers - punt 3.5).
Let op : indien de koers uitgeschreven is voor meerdere categorieën, dient er een
klassement gemaakt per uitgeschreven leeftijdsgroep.
Indien het programma een puntenklassement voorziet zal men na de rangschikking van de
koers de punten toekennen op basis van het wedstrijdreglement.
Na de rangschikking per koers kan de uitslag gemaakt worden. Men dient erop toe te zien
dat deze uitslag volledig in overeenstemming is met de rangschikking, zoals aan de tafel
gemaakt en dat de vermelde tijden de juiste tijden zijn. (zie: Uitslagen - punt 3.7). Zodra de
uitslag van een koers gemaakt is, zal hij op de afgesproken plaats uitgehangen worden.
Klachten tegen de uitslag moeten ingediend worden binnen de 30 minuten na
bekendmaking.
Indien een record verzwommen wordt zal er een formulier voor bondsrecorden ingevuld
worden en zal men het nodige doen om alle betrokkenen te laten tekenen (zie
Bondsrecorden - punt 3.8)

1.3 Na de wedstrijd
Indien de uitslag ter plaatse is gemaakt zal men ervoor zorgen dat iedere club minstens één
exemplaar krijgt.
Strikt gezien hebben de clubs dan 30 minuten om eventueel tegen de niet bekendgemaakte
uitslagen, klacht in te dienen of zonodig verduidelijkingen te vragen. Daarna wordt het
scheidsrechtersblad door de scheidsrechter en de jurysecretaris ondertekend en afgesloten.
Tenslotte verzamelt de jurysecretaris de volgende stukken:
- het scheidsrechtersblad, het voorbereidend blad, eventueel de klachtenformulieren en
het formulier van de bondsrecorden.
- zo mogelijk de ingediende inschrijvingslijsten of computerlijsten.
- de gewijzigde startlijst.
- 1 exemplaar van de uitslag.
- de startbriefjes en de gele briefjes, (alles gerangschikt per wedstrijd). Het spreekt vanzelf
dat de briefjes van de zwemmers die op de juryvergadering geschrapt werden, niet
toegevoegd moeten worden.
Het ganse pakket wordt overgemaakt aan de dienstdoende scheidsrechter.
Indien de uitslag niet ter plaatse kon gemaakt worden dienen zij binnen de 14 dagen volgend op
de ontmoeting medegedeeld te worden aan de deelnemende clubs.
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Indien de uitslagen naar de clubs gezonden worden dienen deze hun eventuele klachten te
zenden naar de voorzitter - secretaris van de wedstrijdcommissie.(meestal is dit de diensdoende
scheidsrechter ) Deze klachten zullen dan op de eerstvolgende vergadering behandeld
worden en de genomen beslissing zal door de scheidsrechter de club schriftelijk medegedeeld
worden.

2 VERSCHILLENDE REGELS
2.1 Het klasseren van een reeks ()
Het fina reglement (11.3.3) bepaalt dat de aankomsten genoteerd door de aankomstrechters
primeren op het klassement volgens tijd.
Aankomstrechters zijn echter ook maar mensen en het is vaak zeer moeilijk om vast te stellen
wie voor wie is. Het beeld dat men krijgt van een aankomst is vaak nog vertekend door lichtinval
of aantikken onder water. Daarbij komt nog dat een aankomstrechter moet kijken naar de banen,
de aankomsten en de volgorde moet opschrijven (zonder te kijken)
Als algemene regel geldt dat:
a) indien de briefjes van de aankomstrechters gelijk zijn:
- worden de startbriefjes geklasseerd in volgorde van aankomst genoteerd door de
aankomstrechters.
b) indien de briefjes van de aankomstrechters NIET gelijk zijn:
- dient men in de eerste plaats na te gaan of de volgorde “volgens tijd” beantwoordt
aan de volgorde van één van de aankomstrechters. Zo ja wordt deze volgorde
genomen.
c) indien de briefjes van de aankomstrechters niet gelijk zijn en een klassement volgens tijd
evenmin aan één van de genoteerde aankomsten beantwoordt, dient de scheidsrechter
een beslissing te nemen over de volgorde van de aankomst.
Sommige scheidsrechters duiden, indien mogelijk, meer dan één aankomstrechter per badzijde
aan.
In dat geval zal men de briefjes van de rechters die aan dezelfde kant staan met elkaar
vergelijken.
bv. aankomstrechter 1 en 2 staan aan dezelfde kant
aankomstrechter 3 staat aan de andere zijde
a) A.R. 1 ziet baan 5 voor baan 6 - A.R. 3 ziet baan 6 voor baan 5
A.R. 2 ziet baan 6 voor baan 5
hier beschouwt men de aankomstbriefjes als zijnde gelijk
b) A.R. 1 ziet baan 5 voor baan 6 - A.R. 3 ziet baan 6 voor baan 5
A.R. 2 ziet baan 5 voor baan 6
hier beschouwt men de aankomsten als zijnde niet gelijk
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2.2 Het toekennen van een tijd (SW11.3 : 3.1 : 3.2)
Basis voor drie tijdopnemers per baan:
- 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.
Basis voor twee tijdopnemers per baan:
- Indien de beide tijdopnemers identiek dezelfde tijd opnemen, is het uiteraard deze tijd die
toegekend wordt.
- Indien de twee tijdopnemers een verschillende tijd opnemen, zal een tijd toegekend
worden, die het gemiddelde is tussen de beide tijden.
voorbeeld 1: 1.10.04 en 1.10.02 -de toe te kennen tijd is 1.10.03
voorbeeld 2: 1.10.05 en 1.10.02 - de toe te kennen tijd is eveneens 1.10.03
- Indien een verschil niet deelbaar is door twee zal men naar beneden afronden.

2.3 De gelijktrekking (SW 11.3.3.
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 eerste en de tweede geklasseerde zwemmer een tijd toegewezen krijgen, die
het gemiddelde is van de tijden die werden opgenomen voor de eerste en de tweede plaats.
Het zelfde 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.
Mogelijkheid 1
de aankomstbriefjes zeggen 2 - 5 - 6 - 4 - 3 - 1
startbriefjes geven voor baan 6:
1.10.04 en voor baan 4:
1.10.02
het verschil wordt gedeeld door twee en zij bekomen beiden dezelfde tijd (1.10.03)
Mogelijkheid 2
De aankomstbriefjes zeggen 2 – 5 – 6 – 4 - 3 -1
startbriefjes geven voor baan 6:
1.10.07 en voor baan 4:

1.10.02

Indien het verschil niet deelbaar is door 2 wordt naar het onderliggend getal afgerond, en er
wordt opgeteld bij het laagste cijfer.
07 - 02=5 afgerond naar 04:2 = 02
1.10.02 + 02 = 1.10.04
Mogelijkheid 3
Aankomstrechters zeggen 2 - 5 - 6 - 4 - 3 - 1
Tijden baan 5 = 1.10.16 baan 6 = 1.1O.04 baan 4 = 1.10.02
(het lijkt ongelofelijk maar het komt vrij regelmatig voor!)
In de eerste plaats dient men een gelijktrekking te maken tussen 5 en 6
- dit geeft 1.10.16 - 1.10.04 verschil ‘12 : 2 geeft 1.10.10
Vervolgens moet 1.10.10 nog gelijk getrokken worden met 1.10.02
- dit geeft 1.10.10 - 1.10.02 verschil ‘08 : 2 geeft 1.10.06
de tijd toe te kennen aan de banen 5 - 6 en 4 is 1.10.06
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Laat U niet verleiden tot een eenvoudiger doch niet aanvaarde berekeningswijze die erin bestaat
het totaal verschil te delen door 2 en op te tellen hij het laagste getal
In dit geval zou dat de volgende berekening geven
1.10.16 - 1.10.02 verschil = ’14 : 2 geeft ’07 toe te kennen tijd zou 1.10.09
zijn....
Ingeval van twijfel of bij ernstige verschillen dient steeds de scheidsrechter een
beslissing te nemen.

2.4 Het doorvoeren van een declassering
Ingeval van declassering zal over het startbriefje een schuine streep getrokken worden en de
reden van declassering zal op het startbriefje (onderaan of achteraan) vermeld worden. De
overeenstemmende declasseringscode zal bij voorkeur bovenaan op het startbriefje vermeld
worden.
Enkel declasseringen die door de scheidsrechter getekend werden, mogen doorgevoerd
worden.....

2.5 Het klasseren van een koers.
Een koers wordt uitgeschreven voor één welbepaalde afstand in één welbepaalde zwemslag. Zij
kan evenwel uitgeschreven worden ofwel voor één welbepaalde leeftijdsgroep of voor meerdere
categorieën samen.
In het eerste geval zullen al de zwemmers geklasseerd worden in één enkel klassement en in
het andere geval zal een rangschikking opgemaakt worden per voorziene categorie.
Bij het klasseren van een koers dient men dan ook na te gaan of al de zwemmers wel degelijk in
de juiste categorie gezwommen hebben, rekening houdend met het Technisch Reglement
Zwemmen art 4 D1 en 2, dat zegt:
D1:
Indien voor de eigen leeftijdsgroep een bepaalde zwemstijl in een bepaalde
afstand niet is voorzien, mag een zwemmer of zwemster, uitsluitend voor deze
wedstrijd(en), in de op het programma voorziene dichtstbijzijnde hogere leeftijdsgroep
ingeschreven worden.
D2 :
Voor de veteranen is de naast hogere categorie deze van de senioren.
Stelt men vast dat een zwemmer ten onrechte in een koers ingeschreven werd, zal men de club
afgevaardigde aan de tafel roepen en hem of haar hiervan op de hoogte brengen.
Tenoverstaan van die zwemmer is het meest eerlijke dat men hem/haar in de uitslag vermeldt
als zijnde “buiten klassement”, weliswaar zonder toekenning van plaats, doch met vermelding
van de gerealiseerde tijd.
Zwemmers uit één en dezelfde reeks, die ingevolge een gelijktrekking dezelfde tijd hebben,
worden gerangschikt volgens de volgorde van de aankomstrechter.
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Zwemmers uit verschillende reeksen die eveneens een zelfde tijd behaald hebben, worden
ex-aequo geklasseerd.
Bij het uiteindelijke klassement wordt uiteraard de laagste tijd eerst en de hoogste tijd laatst
geklasseerd, vervolgens komen die eventueel “buiten klassement” deelnamen, dan de
gedeclasseerde (code aanbrengen op startbriefje) en tenslotte zij die niet geschrapt werden op
de juryvergadering, maar toch niet aan de start verschenen. Hun briefje vermeldt “niet gestart”,
“verontschuldigd”, “ziek” al naar gelang de omstandigheden.

2.6 Puntenrangschikking
Indien door de organiserende vereniging een puntenrangschikking is voorzien, kan deze worden
opgemaakt na het opmaken van de eindrangschikking per koers.
De jurysecretaris dient deze puntenrangschikking op te maken zoals uitgelegd door de organiserende vereniging bij de uitnodiging of zoals afgesproken tijdens de juryvergadering.
Zo enigszins mogelijk zal de organiserende vereniging op dat punt assistentie verlenen. De
jurysecretaris zal als verantwoordelijke wel toezien op de correcte uitvoering.

2.7 Het ontvangen van een klacht
Voor het indienen van een klacht dient men de voorziene klachtenformulieren te gebruiken.
Bij ontvangst van een klacht zal men deze onmiddellijk aan de scheidsrechter voorleggen, die ze
op de daarvoor voorziene plaats voor ontvangst dient te tekenen en er tevens op vermeldt
wanneer zij zal behandeld worden.
Het door de scheidsrechter voor ontvangst getekende stuk zal aan de clubafgevaardigde terug
bezorgd worden. Tevens zal men de clubafgevaardigde vragen zich vrij te houden tegen het
tijdstip van de behandeling, zodat deze onmiddellijk kan ingaan op de eerste oproep.
Voor de behandeling van de klacht zal de wedstrijdjury, samengesteld uit de starter, de
aankomstrechter, de zweminspecteurs, de hoofdtijdopnemer en hoofdkeerpuntrechter (bij
gebreke hieraan de tijdopnemer en de keerpuntrechter van de baan van de betrokkene), de
scheidsrechter evenals de clubafgevaardigde, opgeroepen worden.
De beslissing van de wedstrijdjury wordt door de scheidrechter aan de clubafgevaardigde
medegedeeld en op de voorziene plaats op het scheidsrechterblad genoteerd.

2.8 Het maken van de uitslag
Zij dienen opgemaakt volgens de bovenvermelde regels.
De uitslagen dienen volgende gegevens te omvatten
- de vermelding van ALLE ter beschikking gestelde officiële en de uitgevoerde functie
(clubafgevaardigden niet vergeten!)
- voor de individuele wedstrijden: de namen, voornamen, het geboortejaar, de club van de
deelnemers, de door hen gerealiseerde tijd, eventueel of zij verontschuldigd of afwezig
waren.
- voor de aflossingproeven: de namen en voornamen van de deelnemers in de volgorde
waarin zij gestart zijn, de club waartoe zij behoren, de tijd gerealiseerd door de eerste
zwemmer/ster, de totale gerealiseerde tijd - eventueel alle tussentijden -.
Ingeval van uitsluiting bij een aflossingswedstrijd, moeten de gedeeltelijke tijden tot op
het ogenblik van de uitsluiting, op de officiële uitslagen worden vermeld (SW11.5)
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2.9 Bondsrecorden (T.R.Z. art 3)
De scheidsrechter stelt een zo recent mogelijke recordentabel ter beschikking van de jurytafel.
Indien een tijd gezwommen wordt die lager is dat het gevestigde record, zal men zohaast
mogelijk een recordblad invullen en het door de voorziene officiëlen laten tekenen.
Een nieuw record is pas officieel na homologatie door de wedstrijdcommissie. De
verwezenlijking van een nieuw bondsrecord dient op het scheidsrechtersblad genoteerd.

2.10 Declasseringscodes
2.10.1 De start (SW4)
ST 1
ST 2
ST 3

wan- of onsportief gedrag bij de start
niet vertrokken met duiksprong
te vroeg vertrokken bij de start (na het commando “op uw plaatsen” en voor het
startsignaal van de starter)

2.10.2 Vrije slag (SW5)
VS 1
VS 2

in het onderdeel vrije slag van de wisselslag gezwommen in rug-, school-, of
vlinderslag
bij keerpunt of aankomst, muur niet geraakt met om het even welk lichaamsdeel

2.10.3 Rugslag (SW6)
RS01
RS02
RS03
RS04
RS05
RS06
RS07
RS08
RS09
RS10

04/2004

tenen niet onderwater bij de start (6.1) ((is vervallen op 10 dec 2005))
voeten en/of tenen vastgezet in de overloop of tegen de rand (6.1)
rugligging verlaten tijdens de wedstrijd: schouders 90° of meer (uitz.keerpunt)(6.2)
na 15m hoofd nog niet boven water na start of keerpunt (6.3)
meerdere armslagen bij keerpunt na verlaten van rugligging (6.4)
tuimelbeweging niet ingezet op het einde van de armtrekbeweging
bij keerpunt muur niet geraakt met om het even welk lichaamsdeel (6.4)
nog niet tot rugpositie teruggekeerd bij het verlaten van de muur (6.4)
bij aankomst, niet meer in rugpositie bij het aantikken (schouder 90° of meer)
(6.5)
bij aankomst muur niet geraakt ook voor wisselslag .
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2.10.4 Schoolslag (SW7)
SS01
SS02
SS03
SS04
SS05
SS06
SS07
SS08
SS09
SS10
SS11
SS12
SS13
SS14
SS15
SS16

schouders niet evenwijdig met het wateroppervlak of lichaam niet in borstligging
(7.1)
armen niet gelijktijdig (7.2)
armen niet in hetzelfde horizontale vlak (7.2)
alternerende armbeweging (7.2)
weggaande van de borst, werden de handen niet samen naar voor gebracht (7.3)
ellebogen zijn niet onder water (uitz. voor de laatste slag) (7.3)
handen worden voorbij de heuplijn gebracht (uitz. tijdens de eerste beweging na
start of keerpunt) (7.3)
beenbeweging niet gelijktijdig (7.4)
beenbeweging niet in hetzelfde horizontale vlak (7.4)
alternerende beenbeweging (7.4)
voeten worden tijdens de duwfase niet buitenwaarts gekeerd (7.5)
benen maken een schaar-, fladderbeweging of neerwaartse dolfijnslag (7.5)
(dolfijnslag toegelaten tijdens de eerste beweging na start of keerpunt)
niet gelijktijdig van de beide handen bij het keerpunt (7.6)
idem bij aankomst (7.6)
hoofd doorbreekt de waterlijn niet gedurende elke cyclus (7.7)
het hoofd is niet boven water gekomen alvorens de handen binnenwaarts gedraaid
werden op het breedste punt van de tweede beweging na de start of keerpunt (7.7)

2.10.5 Vlinderslag (SW8)
VL01
VL02
VL03
VL04
VL05
VL06
VL07
VL08
VL09
VL10

lichaam niet steeds in borstligging (8.1)
schouders niet evenwijdig met de waterlijn (8.1)
armen niet samen boven water naar voor gebracht (8.2)
armen niet gelijktijdig naar achteren gebracht (8.2)
laatste armslag voor aankomst of keerpunt onder water (=SS) (8.2)
voetbeweging niet gelijktijdig uitgevoerd (8.3)
alternerende bewegingen van de benen en of de voeten (8.3)
niet met beide handen gelijktijdig aantikken bij aankomst of keerpunt (8.4)
na de start of keerpunt meer dan één armbeweging onder water uitgevoerd (8.5)
na 15 m hoofd nog niet boven water na de start of keerpunt

2.10.6 Wisselslag (SW9)
WS01 verkeerde volgorde van de zwemslagen bij individuele wedstrijden (9.1)
WS02 verkeerde volgorde van de zwemslagen bij aflossingen (9.2)
WS03 onderdeel niet beëindigd zoals voorgeschreven voor die slag (aanvullen met
overeenkomstige code bv. WS 30+ SS 14) (9.3)
WS04 fouten tegen een bepaalde slag (aanvullen met betreffende code)
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2.10.7 Wedstrijd (SW 10)
WE01
WE02
WE03
WE04
WE05
WE06
WE07
WE08
WE09
WE 10
WE 11
WE 12
WE 13
WE 14

verkeerde slag gezwommen ( geheel of gedeeltelijk)
de volledige afstand niet verzwommen (10.1)
koers niet in de baan beëindigd waarin men vertrokken is (10.2)
bij keerpunt geen fysisch kontact gehad met de muur (10.3)
afgeduwd van de bodem van het zwembad i.p.v. de muur (10.3)
één of meerdere stappen gezet op de bodem van het bad (10.3)
halt gehouden op de bodem van het bad (toegelaten bij VS) (10.3)
hinderen van een andere zwemmer of ploeg (10.5)
Bovenrand van de zwembadmuur gebruik, gebruik gemaakt van
hulpmiddelen.(10.6)
als niet ingeschreven zwemmer te water gaan voordat alle zwemmers aangekomen
zijn. De betrokkene dient uitgesloten voor zijn eerstvolgende wedstrijd (10.7)
aflossingsploeg onvolledig samengesteld (10.8)
te vroeg vertrokken door tweede of …zwemmer (code bv. WE 12.2 = tweede
zwemmer) (10.9)
lid van de aflossingsploeg, niet aangeduid voor het zwemmen van dat bepaald
onderdeel van de wedstrijd, te water gegaan voordat alle ploegen hun wedstrijd
beëindigd hebben (10.10)
1ste, 2de,enz. zwemmer van de aflossingsploeg heeft nagelaten het water zo vlug
mogelijk te verlaten, na het beëindigen van zijn onderdeel (code bv. WE 14.2 = 2de
zwemmer) (10.12)

2.11 Fina reglementen i.v.m. de zwemslagen
2.11.1 De start (SW.4).
1.

Het vertrek van de zwemwijzen vrije slag, schoolslag en de vlinderslag gebeurt met een
duiksprong. Bij het lange fluitsignaal van de scheidsrechter (SW2.1.5.) zullen de zwemmers
op de startblok plaats nemen en blijven daar staan. Op het commando van de starter “OP
UW PLAATSEN”, nemen ze onmiddellijk de starthouding aan, met minstens één voet aan
de voorzijde van de startblok. De positie van de handen is van geen belang. Als alle
zwemmers stationair zijn, geeft de starter het startsignaal (pistoolschot, hoorn of fluitsignaal
of andere).

1.a Wanneer een deelnemer rechtop en onbeweeglijk blijft als de andere deelnemers de
starthouding aangenomen hebben , heeft de starter het recht het startsignaal te geven .
Deze onbeweeglijke houding kan nooit als oorzaak van valse start gelden , wanneer
minstens een voet op de voorzijde van de startblok staat
2.

De start in rugslag en de aflossing “4 zwemwijzen”, gebeurt met de zwemmers in het water.
Bij het eerste lange fluitsignaal van de scheidsrechter (SW2.1.5.) springen de zwemmers
onmiddellijk In het water.
Bij het tweede lange fluitsignaal keren zij zonder onnodige vertraging naar de startpositie .
Wanneer de zwemmen de juiste starthouding hebben Ingenomen1 geeft de starter het
commando “op uw plaatsen”. Zodra alle zwemmers stationair zijn, geeft de starter het
startsignaal

3.

Elke zwemmer die vertrekt voor 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 .
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Indien de uitsluiting bekrachtigd wordt voor het fluitsignaal zou klinken , dan wordt het
startsignaal niet gegeven , de betrokken zwemmer of zwemmers worden uitgesloten en de
nieuwe startprocedure wordt ingezet .
3.a. Er kan dus een tweede , derde ,vierde startprocedure begonnen worden volgens het
identieke principe ;, tot er nog slechts een zwemmer overblijft om te starten en deze kan
ook uitgesloten worden bij de laatste startprocedure van deze reeks.
4.

Uitsluitingen bij valse start

4.a De startprocedure begint wanneer de scheidsrechter het eerste lange fluitsignaal
geeft,waardoor hij de zwemmers op het startblok roept of voor de rugslag in het water laat
gaan
Zwemmers die te laat komen, worden van dan af niet meer toegelaten tot de start
De volledige startprocedure omvat alle fasen tot het definitieve juiste vertrek van de
zwemmers
Alle aanwezige zwemmers dienen ze volledig op te volgen .
4.b. Een valse start wordt gemaakt door ELKE zwemmer die in het water springt of valt
vooraleer de starter een startsignaal heeft gegeven. In het geval de starter wel een signaal
geeft , zullen enkel die zwemmers als valse starters worden beschouwd die voor het signaal
klonk, vertrokken waren;
4.c. Zou eventueel een zwemmer of meerdere zwemmers de oorzaak zijn van het in het water
springen of vallen van medezwemmers , dan kan de scheidsrechter beslissen enkel deze
zwemmer(s) uit te sluiten,
Bij een tweede of volgende startprocedure, zullen zowel de te vroeg gestarte , als de
veroorzakers van de valse start , uitgesloten worden .
4.d. Uitsluitingen voor wangedrag staan volledig los van de valse start, dit wordt beoordeeld
door de scheidsrechter .
4.e. Indien een foute start van een zwemmer of zwemmers het gevolg zou zijn van een fout van
een officieel dan wordt deze start als niet bestaande beschouwd en wordt de startprocedure
hernomen.
2.11.2 Vrije slag (SW.5).
1.

In een wedstrijd, vrije slag genoemd, mag de zwemmer in om het even welke slag
zwemmen. In een individuele of in een aflossingswedstrijd “wisselslag”, dient het onderdeel
vrije slag, gezwommen te worden in elke andere zwemslag dan de rugslag, de schoolslag of
de vlinderslag.

1.b. In een aflossingswedstrijd waar vrije slag gecombineerd wordt met een of meer andere
zwemslagen , dient het onderdeel vrije slag gezwommen te worden in elke andere
zwemslag dan deze die opgelegd wordt of worden
2. Een lichaamsdeel van de zwemmer moet de muur raken bij elk keerpunt en bij de
aankomst.
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2.11.3 Rugslag (SW.6).
1.

De zwemmer houdt zich klaar in het water, met het gezicht naar de startzijde en de beide
handen aan de startbeugels.
Het is verboden de voeten in de overloopgoot te plaatsen of de tenen vast te zetten tegen
de rand van de overloop.

2.

Bij het startsignaal en na het keren zal de zwemmer zich in rugligging afduwen en op zijn
rug de wedstrijd uitzwemmen, behalve voor het uitvoeren van een keerpunt zoals
beschreven in SW6.4. De normale rugligging laat een rollende beweging van de romp toe
tot aan, maar niet inbegrepen, de 90°, vanaf het horizontale vlak De houding van het hoofd
is van geen belang.

3.

Een gedeelte van het lichaam moet gedurende de wedstrijd steeds de waterlijn doorbreken,
behalve bij de start en na elk keerpunt. waar de zwemmer volledig onder water mag zijn
over een afstand van niet meer dan 15 m. Op dit punt moet het hoofd het wateroppervlak
doorbroken hebben.

4.

Tijdens het keerpunt mogen de schouders over de verticale as gedraaid worden tot
borstligging, waarna een ononderbroken enkele of gelijktijdige dubbele armbeweging mag
gebruikt worden om het keerpunt in te zetten. Bij het verlaten van de rugligging moet de
armtrekbeweging onmiddellijk ingezet worden. De tuimelbeweging moet tevens dadelijk
uitgevoerd worden bij het einde van de armtrekbeweging ; (= wanneer de armen zich naast
het lichaam bevinden . De bewegingen van de benen tijdens het keerpunt hebben geen
belang . De zwemmer dient teruggekeerd te zijn tot de rugpositie bij het verlaten van de
muur. Tijdens het keerpunt moet een gedeelte van het lichaam de muur raken.

5.

Bij de aankomst van de wedstrijd, dient de zwemmer in rugpositie de muur te raken.

2.11.4 Schoolslag (SW.7).
1.

Vanaf het begin van de eerste arm beweging, na de start en na elk keerpunt, moet het
lichaam op de borst liggen en moeten de schouders evenwijdig zijn met het wateroppervlak
Het lichaam mag op geen enkel ogenblik op de rug draaien.

2.

De bewegingen van de armen moeten gelijktijdig en in hetzelfde horizontale vlak, zonder
alternerende bewegingen uitgevoerd worden.

3.

Weggaande van de borst, moeten de handen samen naar voor gebracht worden, op, onder,
of boven de waterlijn.
De ellebogen moeten onder water zijn, behalve bij de laatste slag. De handen moeten op of
onder de waterlijn naar achter gebracht worden. De handen mogen niet voorbij de heuplijn
gebracht worden, behalve tijdens de eerste beweging na de start en na elk keerpunt

4.

Alle been bewegingen moeten gelijktijdig en in hetzelfde horizontale vlak gebeuren, zonder
alternerende bewegingen. Tijdens elke volledige cyclus moet een deel van het hoofd boven
het wateroppervlak komen. Na de start en na elk keerpunt mag de zwemmer een
armbeweging maken waarbij de armen volledig tot aan de benen gebracht worden. Het
hoofd dient evenwel het wateroppervlak te doorbreken alvorens de handen terug naar
binnen gebracht worden op het ogenblik dat zij de maximale zijwaartse uitstrekking bereiken
van de tweede armbeweging . Een neerwaartse dolfijnslag gevolgd door een
schoolslagbeweging is toegestaan wanneer de zwemmer volledig onder water is .
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De voeten moeten buitenwaarts gekeerd worden gedurende de duwfase van de beenslag.
Een schaar- of fladderende beweging of een neerwaartse dolfijnslag is niet toegelaten
uitgezonderd zoals beschreven in SW7.4 . 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 dolfijnslag.
Bij de aankomst en elk keerpunt moet het aantikken gebeuren met beide handen gelijktijdig
op, onder of boven de waterlijn. De schouders moeten tot het aantikken in het horizontale
vlak blijven . Het hoofd mag onder water blijven na de laatste armtrekbeweging,
voorafgaand aan het aantikken, op voorwaarde dat het de waterlijn doorbrak tijdens de
laatste volledige of onvolledige cyclus voor het aantikken.
Gedurende elke cyclus van één arm beweging en één beenbeweging in deze volgorde,
moet een willekeurig gedeelte van het hoofd van de zwemmer de waterlijn doorbreken,
behalve na de start en na elk keerpunt, waar de zwemmer één armbeweging mag maken,
waarbij de armen volledig tot aan de benen gebracht worden en één beenbeweging, terwijl
hij zich volledig onder water bevindt Het hoofd moet de waterlijn doorbreken alvorens de
handen binnenwaarts gedraaid worden, op het breedste punt van de tweede beweging.

2.11.5 Vlinderslag (SW.8)
1.

Het lichaam moet steeds op de borst liggen , behalve voor het uitvoeren van het keerpunt.
De schouders moeten evenwijdig blijven met het wateroppervlak vanaf het begin van de
eerste armbeweging , na de start en na elk keerpunt en moet zo blijven tot het volgende
keerpunt of de aankomst . Het is op geen enkel moment toegestaan op de rug te draaien.

2.

Beide armen moeten samen boven water naar voor en daarna gelijktijdig naar achter
gebracht worden.

3.

Alle voetbewegingen moeten gelijktijdig worden uitgevoerd. Gelijktijdige op- en neergaande
bewegingen van de voeten en de benen, in een verticale lijn1 zijn toegelaten. De benen of
de voeten dienen niet noodzakelijk op dezelfde hoogte te zijn, maar alternerende
bewegingen zijn niet toegelaten.

3.b Alleen bij de categorieën veteranen is het toegelaten vlinderslag te zwemmen met
schoolslag benen ( nieuw reglement FINA masters MSW 3.10)
4.

Bij ieder keerpunt en bij de aankomst moet het aantikken gebeuren met de beide handen
gelijktijdig, hetzij boven of onder de waterlijn. De schouders dienen tot aan het aantikken in
het horizontale vlak te blijven

5.

Na de start en na elk keerpunt mag de zwemmer één of meerdere beenbewegingen en één
armtrekbeweging onder water uitvoeren, om terug naar het wateroppervlak te komen.

2.11.6 Wisselslag (SW.9).
1.

In de individuele wisselslag zwemt de zwemmer de vier slagen in de volgende volgorde:
vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag.

2.

In de aflossing wisselslag, zwemmen de zwemmers de vier slagen in de volgende volgorde:
rugslag, schoolslag, vlinderslag en vrije slag.
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Elk onderdeel moet beëindigd worden volgens de reglementering betreffende de
aankomsten van de genoemde zwemslagen.

2.11.7 De wedstrijd (SW 1O).
1.

Een zwemmer die alleen zwemt, moet de volledige afstand zwemmen om zich te
kwalificeren.

2.

Een zwemmer moet de koers beëindigen in de baan waarin hij gestart is.

3.

Bij elke wedstrijd moet de zwemmer een fysisch contact hebben met de uiteinden van het
zwembad. Het keerpunt moet gebeuren vanaf de muur van het zwembad. Het Is niet
toegelaten zich af te duwen of een stap te zetten op de bodem van het zwembad.

4.

Een zwemmer zal niet uitgesloten worden indien hij tijdens een wedstrijd vrije slag. of het
gedeelte vrije slag tijdens de wedstrijd wisselslag, op de bodem staat, maar hij mag geen
stap zetten.

5.

Indien een zwemmer, een andere zwemmer hindert, door dwars door een andere baan te
zwemmen of op een andere wijze een hindernis vormt wordt hij uitgesloten.

6.

Het is een zwemmer niet toegestaan welk middel ook te gebruiken of te dragen die zijn
snelheid vergroten, zijn drijfkracht of zijn uithouding verhogen (zoals paddels,
handschoenen met paddels enz…). Het dragen van een zwembril is toegestaan
De bovenrand van het zwembad wordt beschouwd als deel uitmakend van de muur, maar
mag nooit gebruikt worden als hulpmiddel bij het keren. Dit laatste geldt ook voor
overloopgoten en zwemlijnen en de bovenkant van de plaat bij zwembaden waar
keerpuntplaten geïnstalleerd worden

7.

Iedere zwemmer die in het water gaat tijdens een wedstrijd waarvoor hij niet ingeschreven
is, moet worden uitgesloten voor de eerstvolgende wedstrijd waarvoor hij Is ingeschreven.

8.

Elke aflossingsploeg is samengesteld uit evenveel zwemmers als het programma voorziet!
Elk lid van de ploeg mag maar eenmaal zwemmen en moet de voorziene afstand
uitzwemmen .

9.

Een aflossingsploeg zal worden uitgesloten indien de voeten van een zwemmer het contact
met de startblok verloren hebben, voordat zijn ploegmaat - voorganger de muur heeft
aangeraakt tenzij de zwemmer, die de fout heeft begaan, terugkeert naar de vertrekmuur.
Het is niet nodig terug op de startblok te gaan.

10. Een aflossingsploeg zal uitgesloten worden, indien een ander lid, dan diegene die
aangeduid is om dat onderdeel te zwemmen, in het water gaat, voordat alle zwemmers van
alle ploegen de wedstrijd beëindigd hebben.
11. De naam van de leden van de aflossingsploeg en hun vertrekvolgorde moeten worden
medegedeeld voor de wedstrijd. Elk lid van de aflossingsploeg mag maar éénmaal
zwemmen in dezelfde wedstrijd. Tussen de reeksen van een wedstrijd en de finale die
hieruit voortvloeit, mag de samenstelling van de ploeg worden gewijzigd, op voorwaarde dat
de ploeg wordt gevormd op basis van de zwemmerslijst ingediend voor de bedoelde
ontmoeting.
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12. Coaching tijdens het zwemmen is niet toegelaten . Als Coaching wordt beschouwd het
meelopen met een zwemmer/ster langsheen de badrand op minder dan 1 m van de rand of
raadgevingen verstrekken vanaf de start of keerpuntplatforms. (Het start- en
keerpuntplatform is enkel toegankelijk voor de officials en de opgeroepen zwemmers )
Vanuit de toeschouwersplaatsen roepen of wijzen wordt niet als Coaching aanzien . Geen
enkele official op een wedstrijd mag aan Coaching doen , en zeker niet zijn plaats verlaten
om vanuit het publiek aanwijzigingen te geven .
De sanctie voor Coaching is de uitsluiting van de zwemmer/ster voor de betreffende
gezwommen koers
13. Ongehoorzaamheid of wangedrag
Hieronder wordt verstaan elk houding van een deelnemer , official of toeschouwer – van in
de onmiddellijke omgeving van het zwembad voor de aanvang van de wedstrijd tot het
verlaten ervan na de wedstrijd –die het respect voor of het erkennen van het gezag van om
het even welke official , deelnemer, clubafgevaardigde en zelfs toeschouwers aantast of
negeert;
Elke handeling die indruist tegen de regels van de welvoeglijkheid.
Sanctie = uitgesloten voor de duur van de volledige wedstrijd voor de deelnemer en / of
official.
Het laten verwijderen uit het zwembad van de toeschouwer door de bevoegde
zwembadverantwoordelijke
14. Elke zwemmer, die zijn wedstrijd of zijn afstand in zijn aflossingswedstrijd heeft beëindigd,
moet het water zo vlug mogelijk verlaten zonder een hindernis te vormen voor elke andere
zwemmer, die zijn wedstrijd nog niet heeft beëindigd, zoniet wordt de zwemmer, of de
aflossingsploeg, die de fout begaat uitgesloten.
15. Indien een zwemmer gehinderd werd tijdens zijn wedstrijd kan de scheidsrechter op eigen
initiatief of op eenvoudige vraag van de clubafgevaardigde of op voorstel van een ander
official , hem /haar toestaan deel te nemen aan de volgende reeks of dezelfde reeks laten
herzwemmen . Indien de overtreding werd begaan in een finale mag en kan hij beslissen
dat de finale opnieuw moet worden gezwommen.
De rustperiode wordt bepaald door de scheidsrechter .
De tijd van de hernomen reeks is de enige tijd die kan erkend worden .
14. Indien een vergissing van een officieel, een fout van een zwemmer tot gevolg heeft, zal
deze laatste niet worden bestraft..

3 VERSCHILLENDE DOCUMENTEN.
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Formulier voor bondsrekord
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Zwemcel

Klachtenformulier
Zwemontmoeting
van…………………………………………….te………………………………………..
De clubafgevaardigde van
……………………………………………………………………………….......
Betwist de geldigheid en/of de juistheid van hierna vermelde beslissing(en) en/of feit(en) inzake
wedstrijd nr.:
…………benaming……………………………………………………………….reeks:…………….....
Naam van de
zwemmer:……………………………………………………………………………………...
Aangevochten beslissing(en) en/of feit(en):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Wij vechten deze beslissing aan om volgende redenen:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
De clubafgevaardigde,
Naam:………………………………….
Handtekening:…………………………
De scheidsrechter verklaart
deze klacht te hebben
ontvangen
om ………………….uur.

Resultaat van de behandeling van deze klacht:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

…………………………………
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Technische Zwemcel
Fros:…………………………………………………………………………………..
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