
AANPASSINGEN/INTERPRETATIES   

SPORTREGLEMENTEN ZWEMMEN 2017-2021 
VLAAMSE SPORTCOMMISSIE ZWEMMEN 

versie  9_2020_1 
  

 

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'  
 

 

    AANDACHT :  Deze versie 9_2020_1 werd reeds volledig opgenomen in de nieuwe 

                                                               ‘FINA/VZF Sportreglementen Zwemmen 2017-2021’  versie 9_2020 

 

                        SW 1.2.1   VZF TOELICHTING                                                                                                                                     
van kracht    AANPASSING  :  In een 4-banen bad volstaat 1 zwemrechter voor wat betreft de ‘minimum’ jury. 
 
                        SW 2.9.3   De tijdopnemers zetten hun chrono’s op nul bij de korte fluitsignalen van de kamprechter  
                                           bij het begin van de volgende reeks.  
                            

 

SW 11.6   TIJDMETING                                                                                                                       van kracht per  1/5/2020 
                  ZEER BELANGRIJKE AANPASSING 
  
                   VZF  :  ELEKTRONISCHE TIJDOPNAME 
                               -   WERKWIJZE  : 
 
   1.  Het verschil tussen A.E.I.  en S.A.E.I. tijd is MINDER of gelijk aan 30/100sten : 
    -  OFFICIELE tijd is de A.E.I. tijd 
   2.  Het verschil tussen A.E.I.  en S.A.E.I. tijd is MEER dan 30/100sten  
       OF 
              indien geen vergelijk mogelijk is wegens ontbreken van 1 van beide, dan zijn    
                                                volgende mogelijkheden, te volgen in die volgorde  : 
 
         A.  Het verschil tussen A.E.I.  en de manuele  tijd is MINDER of gelijk   
                                                               aan 30/100sten : 
      -  OFFICIELE tijd is de A.E.I. tijd 
         B.  Het verschil tussen S.A.E.I.  en de manuele  tijd is MINDER of gelijk  
                                                               aan 30/100sten : 
      -  OFFICIELE tijd is de S.A.E.I. tijd 
         C.  Het verschil tussen A.E.I., S.A.E.I.  en manuele  tijd voldoet NIET aan  
                                                              bovenstaande normen, dan beslist de voorzitter/kamprechter over de  
                                                              officiële tijd mits gebruik te maken van ALLE reglementaire middelen. 
           
 

 SW 2.9.2     VZF TOELICHTING                                                                                                                                     van kracht 
                      BIJVOEGING 
  
             VZF  :  -  Elke tijdopnemer, ook zonder zwemmer, start zijn chrono bij elke reeks om eventueel een andere  
                            tijdopnemer te vervangen bij chrono problemen. 
                            Elke tijdopnemer zet zijn chrono terug op 0 bij het lange fluitsignaal van de kamprechter. 
            -  tussentijden noteren  :  in wedstrijden van 100m of meer, volgens schema : ……. 
              



 

    INSCHRIJFPERIODE                                                                                                                                                  van kracht 
                        
                           De maximum inschrijfperiode van 7 dagen vóór wedstrijddatum wordt  ALGEMEEN  uitgebreid tot  
                           14 dagen vóór wedstrijddatum.  (Een aangepast voorprogramma zal in MeetManager worden opgenomen) 
 
                           Organiserende clubs die LA in hun programma opnemen en hiervoor beperking/afwijzing van  
                           zwemmers toepassen zijn  VERPLICHT om ten laatste 10 dagen vóór wedstrijddatum de afzeggingen  
                           te bevestigen aan de ingeschreven clubs. 
 
                           De afgezegde zwemmers voor de LA kunnen dan nog binnen 2 dagen voor nog maximum 2 andere  
                           individuele wedstrijden inschrijven.  
                                                                                            

 

 SW 10.13    VZF TOELICHTING                                                                                                                                      van kracht 

                      WIJZIGING/AANPASSING   volledige vorige toelichting 
  
             VZF :  AFLOSSINGSPLOEGEN 
                        1.  De namen van de zwemmers van aflossingsploegen moeten op verzoek van de voorzitter of            
                             kamprechter op de dag van de wedstrijd worden bekendgemaakt.  
                             De samenstelling en/of volgorde mag nog worden gewijzigd, ook tussen reeksen en finales,  
                             tot aanvang van betreffende reeks of finale, door al dan niet reeds individueel ingeschreven                      
                             officiële vergunninghouders bij de betreffende club. 
 

                        2.  Een zwemmer mag slechts deelnemen in 1 aflossingsploeg tijdens de reeksen van eenzelfde         
                             wedstrijd/programmanummer. 
 
 
 

                        3.  Bij uitsluiting of FF van een ploeg mogen de eerder nominatief opgegeven zwemmers van  
                             bewuste ploeg niet meer worden gebruikt als vervanger(s) van een andere clubploeg in een  
                             andere reeks binnen dezelfde wedstrijd/programmanummer. 
                             Vervangingen voor de finale mogen echter wel gebeuren met zwemmers waarvan de   
                             aflossingsploeg eerder in de reeksen werd uitgesloten. 
 
                        4. De namen van de zwemmers van aflossingsploegen, inclusief reserves,  op de Vlaamse en  
                             Belgische kampioenschappen dienen bij inschrijving nominatief te worden opgegeven.  
                             Vervangingen zijn enkel toegelaten door vooraf nominatief opgegeven zwemmers. 

 
 

8.2    VOORPROGRAMMA                                                                                                                              van kracht 
           AANPASSING 
             
           7.   Elke aanvaardbare wijziging (zie ook 5.4) aan het voorprogramma vóór datum van de wedstrijd moet  
                  terug aan de goedkeuring van de provinciale afgevaardigde bij het VSC of gevolmachtigde onderworpen       
                  worden.       
                  Zou het oorspronkelijk voorprogramma reeds naar de uitgenodigde clubs verzonden zijn, dan dient het  
                  gewijzigde goedgekeurde voorprogramma onmiddellijk aan al deze clubs en aan de dienstdoende      
                  kamprechter als bewijs hiervan te worden toegezonden.  
                  Reeds ingeschreven clubs hebben hierdoor het recht om hun inschrijvingen aan te passen binnen de door      
                  de organisatie vermelde/toegestane periode. 
 
 

 8.   ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN BINNEN DE VLAAMSE ZWEMFEDERATIE                                 van kracht                            
        Belangrijke  WIJZIGING 
                 
                     Een officiële tijd op de 400m vrije slag, gezwommen na 1/1 van het jaar voorafgaand aan de wedstrijd,      
                     is  NIET MEER  verplicht wil men kunnen inschrijven op 800 + 1500m vrije slag.  

 
 



 5.    DUUR WEDSTRIJDEN                                                                                                                                          van kracht 
         WIJZIGING/AANPASSING    
 
         5.4  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 
                 -  eigenmachtig clubs verwittigen dat het aantal reeksen per wedstrijd gelimiteerd wordt              OF 
                 -  de laatst ingeschreven clubs voor deelname weigeren. 
  

                 In alle gevallen dienen de ingeschreven clubs hiervan te worden verwittigd binnen de drie dagen 
                 na uiterste datum van inschrijving. 
 

                 Het is NIET toegelaten :  
 

    -  om wedstrijden, voorzien op het goedgekeurde VP, te schrappen omwille van een overaanbod aan     
                     inschrijvingen.  
                 -  het goedgekeurde aanvangsuur te vervroegen  
                 -  het goedgekeurde VP te ontdubbelen of op te splitsen.  
 

                Wijzigingen aan het goedgekeurde voorprogramma van wedstrijden georganiseerd door clubs*, worden om     
                bovenvermelde redenen dan ook NIET MEER AANVAARD. 
 

                Organiserende clubs* die bij overaanbod van inschrijvingen NIET tot één van hiervoor vermelde      
                maatregelen overgaan verklaren zich akkoord om de boete voor tijdsduuroverschrijding te aanvaarden 
 

        *  al dan niet in samenwerking met de provincie  

 
 

7.  AFGEVAARDIGDE                                                                                                                                      van kracht 
             BIJVOEGING 
 
 7.1 De afgevaardigde is de enige verplichte administratieve vertegenwoordiger van de club op                                 
                          de wedstrijd. Hij/zij moet vergunninghouder zijn bij die club waarvoor hij/zij wordt     
                          afgevaardigd,  moet de minimum leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, mag geen dienst doen  
                          als Medische Dienst  of redder  en mag nooit een official functie in de jury waarnemen…… 
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