Wijzigingsvoorstel Reglementen

Reglement
artikelnummer:

Bijlage
D3
Zwemmen
Gehandicapten 3.5, 3.6 en 3.7

Dossiernummer
2016-09-03

In samenhang met;
Ingediend door:
In overleg met:

TORZ
Bondsbureau en Mark Faber (bondscoach gehandicapten)

Motivatie:
In Meetmanager van Splash (inschrijvingssysteem van wedstrijdprogramma’s) is nu de mogelijkheid
dat de S-classificatie en dispensatiecodes van gehandicapten automatisch bij de inschrijving voor
een wedstrijd worden “meegestuurd” en worden afgedrukt in de startlijst. Daarmee beschikt de
scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd over alle benodigde informatie van de gehandicapte
deelnemers. Derhalve kan artikel 3.5 worden geschrapt en dient aan 3.6 na S-classificaties te
worden opgenomen “dispensatiecodes”.
Er zijn nog zwemmers met een voor 1 september 2014 verleende dispensatie zonder classificatie, te
herkennen met een dispensatiepas. Deze zwemmers zijn niet in de startlijst te herkennen, en
derhalve dienen deze zwemmers zich nog voor de wedstrijd bij de scheidsrechter te melden met de
dispensatiepas of een kopie van deze pas vooraf te verstrekken aan de organisatie per email.
Om de instroom van gehandicapte zwemmers zo eenvoudig te laten zijn en hen de gelegenheid te
geven kennis te kunnen maken met de zwemsport, is er de behoefte om voor gehandicapten
zwemmers bij deelname aan de Swimkick wedstrijden (=instroomwedstrijden voor minioren) nog
geen classificatie verplicht te laten zijn. Een classificatie-keuring is een uitgebreide procedure met de
nodige kosten.

Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr. Beschrijving
3.5
Bij inschrijving van een gehandicapte voor een wedstrijd niet specifiek voor gehandicapten
zal de brief of een kopie van de dispensatiepas, met daarin de klasse en de toegekende
dispensaties worden meegestuurd aan de organisatie, behoudens voor Nederlandse
Kampioenschappen. De organisatie zal zorgen dat deze brief voorafgaand aan de
juryvergadering aan de scheidsrechter wordt verstrekt.
3.6

De S-classificaties dienen te worden opgenomen en afgedrukt in de startlijst.

3.7

De in dit deel van het reglement opgenomen aanvullingen en dispensaties voor
gehandicapten zijn ook van toepassing voor zwemmers met een voor 1 september 2014
verleende dispensatie voor een lichamelijke beperking zonder classificatie in een S-klasse.

Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
Nieuwe tekst
3.5
Bij deelname aan Swimkick wedstrijden (dit zijn instroomwedstrijden voor
minioren) is een classificatie van een gehandicapte zwemmer niet verplicht.
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Bij beoordeling van de zwemmer in dit geval- zal de jury rekening houden met
de handicap en zijn de bepalingen uit artikel 4.5 van het D-reglement van
toepassing.
3.6

De S-classificaties en dispensatiecodes dienen te worden opgenomen en afgedrukt in
de startlijst.

3.7

De in dit deel van het reglement opgenomen aanvullingen en dispensaties voor
gehandicapten zijn ook van toepassing voor zwemmers met een voor 1 september
2014 verleende dispensatie voor een lichamelijke beperking zonder classificatie in een
S-klasse. Zij dienen bij inschrijving voor een wedstrijd een kopie van de
dispensatiepas mee te sturen aan de organisatie, die zal zorgen dat deze
kopie voorafgaand aan de juryvergadering aan de scheidsrechter wordt
verstrekt, of de zwemmer zal zich met de dispensatiepas voorafgaand aan de
juryvergadering bij de scheidsrechter melden.
Ingangsdatum: 1-09-2016

Advies AR reglementzaken:

Geen reglementaire bezwaren

Advies Bondsraad:

In te stemmen met voorstel

Besluit Bondsbestuur:

Akkoord met voorstel

12

