AANPASSINGEN/INTERPRETATIES

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN 2017-2021
VLAAMSE SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN
versie 2_2021
Voor ALLE zwemwedstrijden binnen de VZF, waarop geen selecties voor internationale tornooien mogelijk zijn,
gelden de 'FINA Sportreglementen Zwemmen’, samen met
de 'VSC Aanpassingen/Interpretaties' en de 'Administratieve handleiding'

5. DUUR WEDSTRIJDEN BINNEN DE VZF
van kracht
5.4 a) Wanneer een organiserende club*, vaststelt dat op uiterste datum van inschrijving (UDI) meer
inschrijvingen zijn binnengekomen dan voorzien en er te verwachten valt dat de duur van de
wedstrijd langer zal uitvallen dan reglementair toegelaten, MOET de organiserende club :
- eigenmachtig clubs verwittigen dat het aantal deelnemers per wedstrijd gelimiteerd wordt
OF
…….
5.4 b) Wanneer een organiserende club*, vaststelt/verwacht dat op uiterste datum van inschrijving
(UDI) minder inschrijvingen zijn/zullen binnengekomen voor bepaalde wedstrijdnummers
voorzien op het goedgekeurde voorprogramma, mag de organiserende club NOOIT :
- vooraf in het wedstrijdreglement een aantal minimum deelnemers bepalen
- wedstrijden op het goedgekeurde voorprogramma hierdoor schrappen

8.4 WEDSTRIJDVERSLAG
van kracht
Ter info : een GEUPDATE lijst van officials dient nog wel door de kamprechter en/of jurysecretaris
te worden gecontroleerd maar dient NIET MEER extra te worden bijgevoegd bij het
wedstrijdverslag

8. ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN binnen de Vlaamse zwemfederatie
van kracht
AANDACHT : - Uiterste inschrijfdatum voor wedstrijden op uitnodiging is 14 dagen.
- De inschrijftijden MOETEN gezwommen zijn NA 1/1 van het jaar, voorafgaand
aan de wedstrijd. (Vb. wedstrijd op 15/10/2020, inschrijftijden gezwommen
na 1/1/2019)
Voor wedstrijden in 2021 : de inschrijftijden MOETEN gezwommen zijn NA
1/1/2019.

VZF : UITSLUITINGEN
van kracht
3. Wangedrag :
- De uitslag vermeldt voor alle nog te zwemmen reeksen waarvoor de zwemmer
ingeschreven is : SW 2.1.7 (uitgesloten wangedrag = geen forfait)
- Elke uitsluiting wegens wangedrag dient door de kamprechter gerapporteerd te worden
aan het VSB Zwemmen >>> blijft van kracht

SW 1.2.1 VZF TOELICHTING
van kracht
AANPASSING : In een 4-banen bad volstaat 1 zwemrechter voor wat betreft de ‘minimum’
jury.

3. VERPLICHT AANTAL OFFICIALS en LEEFTIJDSGRENS
van kracht
VZF : Het Vlaams Sportbestuur Zwemmen bepaalde voor al haar zwemwedstrijden, masters
uitgezonderd, de leeftijdsgrens voor kamprechters en voorzitters op 67 jaar*, voor alle andere
official functies op 70 jaar*.
* volledige jaar dat men 67 of 70 jaar wordt

8. ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN BINNEN DE VZF
van kracht
AANDACHT : - Uiterste inschrijfdatum voor wedstrijden op uitnodiging is 14 dagen.
- Tenzij uitdrukkelijk bewezen inschrijftijden worden gevraagd MOETEN
voor de LANGE AFSTANDEN 800m + 1500m vrije slag EN 400m vrije slag
9-10 jarigen REELE trainingstijden worden gebruikt als inschrijftijd voor
zover er geen officiële inschrijftijd beschikbaar is.
Inschrijven zonder tijd (NT) is voor LA (800m + 1500m) niet meer
toegelaten.
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