
AANPASSINGEN/INTERPRETATIES   

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN 2017-2021 
VLAAMS SPORTCOMITE WEDSTRIJDZWEMMEN 

versie  3_2022 
  

 

Voor ALLE zwemwedstrijden binnen de VZF, waarop geen selecties voor internationale tornooien mogelijk zijn,  
gelden de  'FINA Sportreglementen Zwemmen’, samen met 

 de 'VSW Aanpassingen/Interpretaties' en de 'Administratieve handleiding'  
 

      

     TOEVOEGING GOEDKEURING VOORPROGRAMMA’S MASTER WEDSTRIJDEN                            van kracht      
                FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen -  pag. 41             
    8.  ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN binnen de Vlaamse zwemfederatie 
                8.2  VOORPROGRAMMA  

                          1. ALLE* voorprogramma’s dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de provinciale  
                          afgevaardigde bij het VSW of zijn gevolmachtigde …………De aangeduide kamprechter mag 
                          niet tot dezelfde club behoren als deze die de wedstrijd organiseert of mede organiseert. 
 
                           *  De goedkeuring van voorprogramma’s voor master wedstrijden, inclusief de eventueel bijhorende  
                                wedstrijdreglementen, gebeurt door het Vlaams sportcomité master zwemmen. 
                                Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het aanduiden en informeren van een kamprechter onder  
                                dezelfde voorwaarden als in 8.2 beschreven. 
   
 

                                           

     VERVANGING/VERDUIDELIJKING  -  FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen -  pag. 42             van kracht 
    8.  ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN binnen de Vlaamse zwemfederatie 
                8.3  PROGRAMMA EN UITSLAGEN 
                     5. ADMINISTRATIEVE AFHANDELING 
                                 De organiserende club is verplicht: 
          -  onmiddellijk na elke wedstrijd minstens één uitslag te afficheren op een goed 
                 zichtbare plaats in of rond het zwembad. 
                                 NA de wedstrijd bezorgen aan de Vlaamse zwemfederatie : 
            -  een lijst van deelnemende clubs  
                                 -  een volledige uitslag in lenex (waar alle effectief gefungeerde officials in vermeld zijn) 
                                 -  een wedstrijdverslag (ondertekend door jurysecretaris en kamprechter) met correcte  
                                     vermelding van de timing (begin- en einduur) en het eventueel tekort aan officials.   
 
 

   

   8.  ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN binnen de Vlaamse zwemfederatie                                     van kracht 
                                            -  ‘Uiterste inschrijfdatum (UDI) wordt bepaald door de organiserende club zelf  
                                                binnen een maximum termijn van 14 dagen vóór wedstrijddatum’  
                                            -  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) 
                                                
                                               Uitzondering wegens Corona :  
                       Beslissing VSW - vergadering 14/10/2021 : 
                                               Voor wedstrijden in 2022 blijft de periode voor het zwemmen van  
                                               inschrijftijden behouden  ‘NA 1/1/2019 en tot UDI’ 
                                                                                       



 

                                           

     AANPASSING         'FINA Swimming Rules Quick Reference Infraction Card’                                  van kracht 

                                                          https://www.belswim.be/nl/over 

   
                            SW 2.1.7 :  Uitsluiting door de kamprechter voor inbreuken tegen de  
                                                 reglementen andere dan voorzien op deze tabel + wangedrag 
                                                 Let wel : SW 10.16 - VZF - 3. Wangedrag :  
                                                            Elke uitsluiting wegens wangedrag dient door de kamprechter   
                                                            gerapporteerd te worden aan het Vlaams Sportcomité Zwemmen. 
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