Wijzigingsvoorstel Reglementen

Reglement
artikelnummer:

D 20.6

Dossiernummer
2016-09-08

In samenhang met;
Ingediend door:
In overleg met:

TORZ
Bondsbureau

Motivatie:
In het reglement is nu bij opsomming van de categorieën en de afstanden waarop Nederlandse
records kunnen worden gezwommen, niet duidelijk dat records voor de estafettes per jaargang niet
van toepassing zijn. Records per jaargang gelden alleen voor individueel gezwommen afstanden, en
is ook thans de praktijk.

Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr. Beschrijving
D 20.6
Records kunnen zowel door dames en heren, alsmede door junioren en jeugd, per
jaargang, op de volgende afstanden worden gemaakt:
a. vrije slag 50, 100, 200, 400, 800, 1500 en 5000 meter
b. rugslag 50, 100 en 200 meter
c. schoolslag 50, 100 en 200 meter
d. vlinderslag 50, 100 en 200 meter
e. estafette vrije slag 4x50, 4x100 en 4x200 meter
f. estafette wisselslag 4x50 en 4x100 meter
g. wisselslag persoonlijk 100 (alleen 25m baan), 200 en 400 meter
h. gemengde estafette 4 x 50 m en 4 x 100 m, zowel vrije slag als wisselslag
Jaargang: Onder jaargang wordt verstaan een groep deelnemers die op 31 december
van een kalenderjaar dezelfde leeftijd heeft. Er worden individuele jaargangen
onderscheiden in de leeftijden van 9 tot en met 18 jaar.

Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
Nieuwe tekst
D 20.6
Records kunnen zowel door dames en heren, alsmede door junioren, jeugd en per
jaargang, op de volgende afstanden worden gemaakt - gezwommen
i. vrije slag 50, 100, 200, 400, 800, 1500 en 5000 meter
j. rugslag 50, 100 en 200 meter
k. schoolslag 50, 100 en 200 meter
l. vlinderslag 50, 100 en 200 meter
m. estafette vrije slag 4x50, 4x100 en 4x200 meter
n. estafette wisselslag 4x50 en 4x100 meter
o. wisselslag persoonlijk 100 (alleen 25m baan), 200 en 400 meter
p. gemengde estafette 4 x 50 m en 4 x 100 m, zowel vrije slag als wisselslag
Records per jaargang zijn niet van toepassing voor de estafettes.
Jaargang: Onder jaargang wordt verstaan een groep deelnemers die op 31
december van een kalenderjaar dezelfde leeftijd heeft. Er worden individuele
jaargangen onderscheiden in de leeftijden van 9 tot en met 18 jaar.
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Ingangsdatum: 1-9-2016

Advies AR reglementzaken:

Geen reglementaire bezwaren

Advies Bondsraad:

In te stemmen met voorstel

Besluit Bondsbestuur:

Akkoord met voorstel
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