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Synchroonzwemmen
in Vlaanderen
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1. Algemeen
Art. 1 Synchroonzwemreglementen
1. Bij het niet naleven van de reglementen kan de VZF of het VSBSZ een boete aanrekenen
conform de boetetabel van de VZF.
2. De reglementen van toepassing voor alle open internationale wedstrijden of
internationale wedstrijden op uitnodiging, in Vlaanderen gezwommen, zijn de FINA
reglementen.
3. Voor alle andere in Vlaanderen gezwommen wedstrijden gelden deze FINA reglementen
en interpretaties als basis, indien nodig worden deze hetzij nader verklaard, hetzij
aangevuld met eigen Vlaamse inbreng en toevoegingen m.b.t. alle zwemmers en/of
officials die een competitievergunning hebben bij de VZF.
4. Het is de clubs toegelaten wedstrijden op uitnodiging te organiseren mits een aanvraag
te sturen aan het VSBSZ
5. Synchrowedstrijden bestaan uit 1 of 2 delen:
5.1. free Routine Combination (FRC) of
5.2. de opgelegde figuren en/of de technische routines en
5.3. de vrije routines
5.4. soli, duetten: enkel de finale = 12 + 1 voorzwemmer
5.5. teams: alle ingeschreven teams zwemmen bij leeftijdsgroepen Age I en Age II
6. Kledij:
De zwemsters moeten een badpak dragen: geen juweel, geen muts met een clubnaam.
Zwempak voor de figuren: zwart, zonder enkel inschrijving of band van kleur, behalve het
zeer kleine logo van het zwempakmerk.
7. Muziek
De richtlijnen m.b.t. het insturen van muziek worden vermeld in de wedstrijdrichtlijnen.
De geluidssterkte van de geluidsinstallatie zal gedurende de uitvoering van de muziek
niet veranderd worden.

Art. 2 Indeling van de zwemmers (1) in categorieën
(1) Voor het synchroonzwemmen is er geen scheiding van geslachten.
Met zwemmer wordt beide geslachten bedoeld.

1. Under 12 : 12- jarigen en jonger (FINA SSAG 2.2)
Under 12 is de zwemmer die op 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 12 jaar niet
bereikt heeft.
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Zwemsters Under 12 mogen enkel aan Under 12 wedstrijden deelnemen.
2. Under 15: 13-14-15 jarigen (FINA SSAG 2.2.)
Under 15 is de zwemmer die ouder is dan 12 jaar en jonger dan 15 jaar op 1 januari van
het lopende jaar.
3. Junioren: 15-16-17-18 jarigen (FINA SSAG 2.2.)
Junior is de zwemmer die ouder is dan 14 jaar en jonger dan 18 jaar op 1 januari van het
lopende jaar.
4. Senioren:
Senior is de zwemmer die ouder is dan 18 jaar op 1 januari van het lopende jaar.
5. Masters: (FINA Masters Rules 2013-2017)
Vanaf de leeftijd van 25 jaar worden er verschillende leeftijdsgroepen voorzien (zie MSS
1 Age groups). De leeftijd wordt bepaald op 31 december van het competitiejaar
(MGR4). De zwemmer behoudt de kwalificatie als senior voor de wedstrijden die niet
uitsluitend voorbehouden zijn voor masters.
6. Voorzwemmers:
Technische figuren:
Iedere club mag maximaal 1 voorzwemmer per wedstrijd inschrijven.
Voor iedere voorzwemmer is een competitievergunning verplicht. Per wedstrijd & per
categorie wordt een maximum van 4 voorzwemmers toegestaan.
Indien men een voorzwemmer inschrijft, dient men aan het VSBSZ te vragen of zij wel
degelijk geselecteerd is om voor te zwemmen.
Indien er geen voorzwemmer(s) ingeschreven is, heeft de hoofdscheidsrechter de
mogelijkheid om aan de aanwezige clubs op die wedstrijd een voorzwemmer (met
geldige licentie) te vragen.
De punten van de voorzwemmer(s) worden niet in de uitslag opgenomen. De punten
worden echter wel genoteerd zodat ze nadien berekend kunnen worden.
Indien de zwemmer een competitievergunning bezit, mag deze in eender welke
categorie voorzwemmen voor de technische figuren.
Free routines en Free Routines Combinations (FRC):
Voor elke categorie en soort routine die op een wedstrijd gezwommen wordt, mag een
club een voorzwem-routine inschrijven. Deze voorzwemmers zijn verplicht een
competitievergunning te hebben.
Indien er meer dan 13 inschrijvingen zijn voor een bepaalde routine zal de ingeschreven
voorzwemmer(s) niet zwemmen (uitzondering: FR Team bij Under 12 en Under 15 en
FRC’s).
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Een club die een routine als voorzwemmer inschrijft dient contact op te nemen met het
VSBSZ of de wedstrijdsecretaris met de vraag of ze wel degelijk geselecteerd zijn om voor
te zwemmen.

2. Vlaamse Kampioenschappen en Criteria Synchroonzwemmen
Art. 1 Programma
De Vlaamse Criteria en Kampioenschappen bestaan uit 1 of 2 delen (cfr. 1.6.).
1. Free Routine Combination FRC
of
2. De verplichte figuren:
De figuren worden geloot uit de lijst van de opgelegde figuren ( beschreven in het FINA
reglement ). De Engelstalige benamingen worden gebruikt.
2.1. Bij betwistingen telt de Engelstalige versie van de laatste editie van het FINA-boek
en het laatste addendum van deze editie.
De tekst is doorslaggevend en niet de tekeningen.
2.2. Nieuwe FINA figuren worden in Vlaanderen toegepast na publicatie in het FINA
handboek (of addendum erop) en na een officieel verslag van het VSBSZ waarin de
startdatum bepaald wordt.
of
3. De technische routines: soli, duetten en teams
of
De vrije routines: soli, duetten en teams

Art. 2 Technische voorwaarden i.v.m. het zwembad.
1. De afmetingen van zwembaden voor wedstrijden moeten in overeenstemming zijn met
de FINA regels.
2. Het VSBSZ kan afwijkingen toestaan voor wat deze afmetingen betreft.

Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820
Merelbeke
Tel: 09-220 53 87
info@zwemfed.be

Pagina 4

3. Het VSBSZ behoudt zich het recht om de zwembaden te gaan bezoeken en te
inspecteren. Afwijkingen kunnen een reden zijn voor het ontzeggen van organisatie
tenzij de afwijking wordt toegestaan.

Art. 3 Organisatie.
1. De Vlaamse Kampioenschappen Synchroonzwemmen (VKS) grijpen plaats voor de
Belgische Kampioenschappen Synchroonzwemmen en worden op 1 of 2 dagen
gezwommen. Geen enkele andere wedstrijd Synchroonzwemmen gaat op dezelfde
dagen door in Vlaanderen.
2. De data worden jaarlijks vastgelegd door het VSBSZ ten laatste in september, evenals de
data voor de Vlaamse Criteria Synchroonzwemmen (VCS).
3. De organisatie van de Vlaamse Kampioenschappen en Criteria wordt door het VSBSZ
toegekend aan een zich kandidaat stellende club, aangesloten bij de VZF. Bij gebrek aan
kandidaten heeft het VSBSZ het recht een organiserende club aan te duiden, volgens een
beurtsysteem.
4. Een datum of plaats kan slechts gewijzigd worden in geval van overmacht. Dit wordt
door het VSBSZ onderzocht, die de nodige beslissingen zal nemen. Bij overmacht of
hoogdringendheid tijdens een kampioenschap of criteria, vastgesteld door de
hoofdscheidsrechter, blijven de resultaten van de afgewerkte wedstrijden rechtsgeldig.
Het kampioenschap, criteria of de resterende wedstrijden zullen binnen de 2 maanden
afgewerkt worden.
5. De wedstrijdrichtlijnen (inschrijvingsmodaliteiten, programma, adres e.d.) wordt door de
organiserende club opgesteld in samenspraak met de wedstrijdsecretaris.
Deze worden uiterlijk 2 maanden vóór de wedstrijd naar de VZF en de secretaris van het
VSBSZ doorgemaild. De VZF zet de inschrijvingsformulieren en richtlijnen, zodra
beschikbaar op haar website.
6. De jury wordt door het VSBSZ aangeduid uit de officials die werden opgegeven op de
inschrijvingsformulieren en aangevuld met kandidaten uit de juryoproep.
De officials worden tijdig door het VSBSZ verwittigd. Afzeggen gebeurt ten laatste 7
kalenderdagen voor de wedstrijd, behalve bij onvoorziene omstandigheden.
Tijdens de wedstrijd dienen de juryleden de volgende kledij te dragen:
 een lange witte broek of een witte short die onder de knie komt
 een lange witte rok of een witte rok die onder de knie komt
 een witte T-shirt die aan de hals gesloten is (geen topjes of T-shirts met een clublogo
op)
 sterk aanbevolen is een polo van de Vlaamse Zwemfederatie met het woord official
erop
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7. De wedstrijdsecretaris moet instaan voor de administratie en het secretariaat van de
kampioenschappen. Het drukken van het programmaboekje en de uitslagen gebeurt
door de organiserende club i.s.m. de wedstrijdsecretaris.
Een elektronische uitslag wordt ten laatste de dag na de wedstrijd naar de VZF en de
secretaris van het VSBKZ gestuurd via e-mail. De VZF plaatst deze op haar website.
8. Iedere deelnemende club voorziet bij inschrijving in voldoende aantal medewerkers in
verhouding tot het aantal ingeschreven zwemmers.
 van 1 tot 8 deelnemers: 1 medewerker
 van 9 tot 16 deelnemers: 2 medewerkers
 van 17 tot 24 deelnemers: 3 medewerkers
 van 25 deelnemers: 4 medewerkers
Dit geldt voor elke categorie waarin men die dag deelneemt.
10. Ook voorziet elke deelnemende club in voldoende aantal juryleden in verhouding tot het
aantal ingeschreven zwemmers:
 van 1 tot 8 deelnemers: 1 jurylid
 van 9 tot 16 deelnemers: 2 juryleden
 van 17 tot 24 deelnemers: 3 juryleden
 van 25 tot 32 deelnemers: 4 juryleden
Dit geldt voor elke categorie waarin men die dag deelneemt. Clubs die geen juryleden
beschikbaar hebben kunnen een beroep doen op juryleden uit andere clubs.
11. Elke club zorgt eveneens voor een clubafgevaardigde. Deze persoon wordt vermeld op
de inschrijvingsformulieren en vertegenwoordigt de club tijdens de vergaderingen aan
het begin van elk onderdeel van de competitie.
12. Naasr het zwembad en in de kleedkamers zijn enkel de personen toegestaan die er
moeten zijn: de zwemsters, juryleden, coaches, hoofdscheidsrechter + eventuele
assistenten en mensen van de organisatie. De organiserende club kan hiervoor voorzien
in badges of andere duidelijk herkenbare tekens (lintjes, armbanden….). Deze worden
aan de clubs gegeven in de enveloppe voor de clubverantwoordelijken.
13. Indien er technische routines gezwommen worden dient de organiserende club opnameen afspeelapparatuur te voorzien voor het herbekijken van de technische routines door
de juryleden. Men moet deze routines op een TV-scherm of een ander groot scherm
kunnen bekijken.

Art. 4 Verzaking organisatie wedstrijd
1. Met uitzondering van overmacht, aanvaard door het VSBSZ, kan elke club die de
organisatie van de wedstrijden aanvaardde of toegewezen kreeg, en ervan afziet, een
boete worden aangerekend overeenkomstig de VZF-boetetabel.
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Art. 5 Inschrijvingen en forfaits
1. Toegelaten deelnemers: elke atleet die aan de kampioenschappen deelneemt, moet een
vergunning bezitten bij één van de regionale federaties of bij een federatie erkend door
de FINA. Dit geldt ook voor préswimmers.
2. Inschrijvingen gebeuren volgens de voorgeschreven wedstrijdrichtlijnen die op de VZFwebsite worden gepubliceerd. Wijzigingen aan inschrijvingen gebeuren volgens dezelfde
modaliteiten.
3. Het aantal inschrijvingen per club is voor de wedstrijd figuren onbeperkt.
Voor de Vlaamse Kampioenschappen is het inschrijven van aantal routines beperkt: elke
club mag voor elke leeftijdscategorie maximaal 3 soli, 3 duetten, 2 teams - preswimmers
inbegrepen- inschrijven.
Voor de wedstrijden Combo worden maximaal 4 combo’s per leeftijdscategorie per club
toegelaten.
4. Afzeggingen
De clubs hebben de mogelijkheid één of meerdere “wedstrijden / inschrijvingen” te
schrappen tot de uiterste afmelddatum. Het is de organisator of het VSB SY die de
afmelddatum bepaalt maar volgende regel geldt: afmelden kan zeker tot 72 uur voor de
aanvang van de wedstrijd en maximaal tot 24 uur voor de start van de eerste wedstrijd.
De afmelddatum en afmeldprocedure wordt op de wedstrijdrichtlijnen vermeld.
Elke afwezigheid aan de start, elke onaangekondigde terugtrekking of schrapping wordt
als forfait beschouwd en inschrijfgelden worden aangerekend.
5. Samenstelling van duetten, teams en FRC
5.1. Een club kan inschrijven ofwel zonder, ofwel met opgave van reserves. Zo geen
reserves vermeld zijn, zal een zwemmer in maximaal 1 van elk soort routine duet,
team of FRC ingeschreven worden.
5.2. Een zwemmer als reserve opgegeven voor duet, team of FRC mag als effectief voor
een ander duet of team vermeld worden. De reserve mag enkel zwemmen bij
uitvallen van een effectief, maar zal in ieder geval maar éénmaal binnen dezelfde
duet - of team wedstrijd kunnen zwemmen van een effectieve tijdens de wedstrijd
wordt een beslissing genomen door de hoofdscheidsrechter (in samenspraak met de
bevoegde hulpdiensten).
5.3. Inschrijvingen voor een duet bestaan uit 2 effectieven en 1 reserve. De club kan tot
na de figurenwedstrijd beslissen welke 2 zwemsters uiteindelijk zullen zwemmen.
Een reserve die als effectief wordt ingezet, mag niet meer als effectieve zwemmen in
een ander duet.
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5.4. Voor de inschrijvingen van de teams gelden de volgende regels:
 Een team wordt met minimum 4 en maximum 8 gezwommen.
 Op de inschrijvingsformulieren wordt het aantal effectieven van het team
vermeld.
 Men kan maximaal 2 zwemmers meer inschrijven dan het aantal effectieven van
het team, al dan niet als reserve vermeld.
 Voor 2 teams worden minimum 12 effectieven en voor 3 teams minimum 20
effectieven ingeschreven.
 Als 1 van de zwemsters van die 12 forfait geeft, 24 u voor de aanvang of de dag
zelf, mag het team nog altijd zwemmen.
 Het aantal wordt bepaald door de opsomming van de namen van de zwemmers.
 Een reserve zwemmer die als effectief wordt ingezet mag niet meer als effectieve
zwemmen in een ander team.
 De verdeling van het aantal zwemmers per team is vrij, maar moet op de
inschrijvingsformulieren vermeld worden. Verandering van de samenstelling door
de club tijdens de wedstrijd betekent de uitsluiting van alle teams van die club.
 Enkel reserves van een team mogen als effectieven voor een ander team van
dezelfde club ingeschreven worden.
5.5. De samenstelling van de duetten en de teams worden maximaal 1 uur na de
bekendmaking ad valvas van de resultaten schriftelijk op een door de
clubafgevaardigde te ondertekenen formulier afgegeven aan de
hoofdscheidsrechter.
5.6. De FRC wordt minimum met 8 en maximum met 10 personen gezwommen. Voor de
FRC kunnen er 2 reserves opgegeven worden. Indien 1 of meerdere zwemmers van
een club forfait geven wegens ziekte of een andere reden, en er geen reserve is,
betekent dit forfait voor de FRC van die club.
In de Categorie Masters wordt de FRC met een minimum van 6 zwemsters
gezwommen.
6. Controle inschrijvingen:
Het ligt in de bevoegdheid van de VZF, de inschrijvingen goed te keuren op basis van
geldigheid van de competitievergunningen en de leeftijd van de zwemmers. De
vergunning moet in orde zijn bij inschrijving. Het VSBSZ controleert de
inschrijvingsformulieren van de routines. Niet conforme inschrijvingen worden
geweigerd.

Art. 6 De wedstrijd
1. De trekking van de startvolgorde voor de wedstrijd figuren, de wedstrijd technische
routines en de combo’s gebeurt door het VSBSZ, kort na de sluiting van de inschrijvingen
en na controle door de VZF.

Vlaamse Zwemfederatie vzw
Burg. Maenhautstraat 100-102, 9820
Merelbeke
Tel: 09-220 53 87
info@zwemfed.be

Pagina 8

2. De loting van de figuren gebeurt bij de trekking van startvolgorde van de wedstrijd
figuren op de vergadering van het VSBSZ of op een ander tijdstip zoals vermeld op de
wedstrijdrichtlijnen. De loting van de figuren wordt vermeld op het officieel programma
dat naar alle clubs verstuurd wordt.
Een vertegenwoordiger van de organiserende club en/of de wedstrijdsecretaris kan
worden uitgenodigd om bij deze vergadering(en) aanwezig zijn en ontvangt een kopie
van de inschrijvingen met de startvolgorde. Indien de aanwezigheid niet mogelijk of
vereist is, wordt alle informatie zo snel mogelijk naar de organiserende club verzonden.
3. Een club kan weigeren om voor het technisch gedeelte meerdere keren als eerste te
beginnen. Bij de finales soli, duetten, teams en FRC kunnen zij dit niet weigeren.
4. Finales soli, duetten, teams en FRC’s:
4.1. De startvolgorde van de routines ( technische of andere ) is zoals voorzien in art. 6.1.
4.2. De 12 best geklasseerden zijn finalist. Zij worden in 2 groepen ingedeeld volgens hun
klassement in de figuren en/of technische routine wedstrijd. Een loting gebeurt
afzonderlijk voor elke groep.
Bij de FRC wordt er een loting gehouden tussen alle deelnemende FRC’s in die
categorie om de startvolgorde te bepalen.
5. Forfaits:
5.1. Voor de wedstrijd:
Forfaits worden tijdens de vergadering van de clubafgevaardigden de dag zelf voor
de aanvang van de technische figuren of de technische routines meegedeeld aan de
hoofdscheidsrechter. Deze worden in het wedstrijdverslag van de
hoofdscheidsrechter opgenomen.
5.2. Tijdens de wedstrijd:
Wie forfait geeft tijdens de wedstrijd, kan niet verder aan de het kampioenschap of
criterium deelnemen.
5.3. Wedstrijdverslag:
De hoofdscheidsrechter dient er voor te zorgen het wedstrijdverslag binnen de week
naar het VZF-secretariaat en de secretaris van het VSBSZ wordt doorgestuurd.
5.4. Een zwemmer die de startvolgorde niet respecteert, wordt uit de wedstrijd
genomen en beboet als een forfait.

Art. 7 Titel
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1. De titel(s) van kampioen solo, duet, team en FRC komt enkel de officiële winnaars toe, op
straf van uitsluiting of schorsing.
2. De 3 best geklasseerden binnen iedere finale ontvangen naargelang hun plaats een
gouden, een zilveren of een bronzen medaille. Effectieven + reserve van gelauwerde
duetten en teams ontvangen een medaille.
Routines van clubs buiten België ontvangen wel een medaille indien ze bij de 3 beste
geklasseerd zijn maar dragen niet de titel Vlaams Kampioen
3. Medailles van Vlaamse kampioenschappen vallen ten laste van de VZF, medailles van
Vlaamse criteria vallen ten laste van de deelnemende clubs via de kostenverdeelsleutel.
4. Elk misbruik, hetzij door een club, hetzij door een zwemmer kan op voorstel van het
VSBSZ door de VZF bestraft worden met schorsing.
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