Regelgeving zwemkledij per 1 januari 2010 (19-04-2010)
Volgende regelgeving wordt door FROS Amateursportfederatie vastgelegd voor alle officiële regionale,
nationale en internationale competities zwemmen georganiseerd in België:
Voor alle zwemwedstrijden in België moet aan de FINA regelgeving worden voldaan:
FINA GENERAL RULE 5 SWIMWEAR & FINA BY LAW 8 SWIMWEAR (www.fina.org)

GR 5.2 All swimsuits shall be non transparent.

GR 5.3 The referee of a competition has the authority to exclude any competitor whose swimsuit or body symbols do not comply with this
Rule.

BL 8.2 In swimming competitions the competitor must wear only one swimsuit in one or two pieces. No additional items, like arm bands
or leg bands shall be regarded as parts of a swimsuit.

BL 8.3 From January 1, 2010 swimwear for men shall not extend above the navel nor below the knee, and for women, shall not cover the
neck, extend past the shoulder, nor shall extend below knee. All swimsuits shall be made from textile materials.

FINA Requirements for swimwear approval.

3. Criteria, (d) Construction:

No zippers or other fastening system is allowed.

GR 5.2 Badpakken mogen niet transparant zijn.
GR 5.3 De scheidsrechter heeft het recht een zwemmer, wiens badpak of tekens op het lichaam niet
overeenstemmen met deze regels, de start te weigeren.
BL 8.2 In zwemcompetities mag elke deelnemer slechts 1 zwempak dragen (in 1 of 2 delen). Andere
voorwerpen die het lichaam bedekken en geen onderdeel zijn van het zwempak, zijn verboden
BL 8.3 Vanaf 1 januari 2010 mag een zwempak voor mannen niet boven de navel en niet onder de knie
uitkomen. Bij dames mag de hals niet bedekt zijn, mag het niet verder dan de schouder reiken en mag het
niet tot onder de knie reiken. Alle zwempakken moeten gefabriceerd zijn uit textiel materiaal.
Ritssluitingen, noch andere sluitingen zijn niet toegelaten.
Toelichting: De broeken van de jongens beginnen boven de knie en eindigen onder de navel, de pakken
van de dames beginnen boven de knie en bedekken de hals niet, reiken niet verder dan de schouders.

FINA LIJST GEHOMOLOGEERDE PAKKEN
In principe moet het zwempak of broek ook op de lijst met de door de FINA gehomologeerde pakken
voorkomen (nog niet beschikbaar).
Hierop maakt FROS Amateursportfederatie een uitzondering: S Pro en Aquablade v2009 worden ook
toegestaan op FROS zwemcompetities mits voldaan is aan bovengenoemde regelgeving GR 5.2/5.3 en BL
8.2/8.3!
Opgelet: Deze bepalingen zijn tot nader orde niet van toepassing voor de disciplines Open Water en
Masters.
Deze bepalingen zijn van kracht van 01.01.2010 tem 31.12.2010.
De FROS Amateursportfederatie wijst er op dat de FINA de enige instantie is die oordeelt over het al dan niet
goedkeuren van zwemmaterialen.

