Toelichting Reglement D Open Water Zwemmen
(1 juni 2017)
Vragen en antwoorden over zwemslagen en het fungeren als official.
Dit document heeft de reglementaire status van “toelichting” en is daarmee bindend als uitleg voor
de reglementen.
De aard van het officialschap
De officials zijn er om zwemwedstrijden te begeleiden en er voor te zorgen dat deze zo veel mogelijk
met een gelijke toepassing van de regels verlopen.
Uitgangspunt is altijd 'TWIJFEL IS VOORDEEL ZWEMMER'.
Dit geldt niet alleen voor waarnemingen maar ook bij de uitleg van de regels.
Dit uitgangspunt is één van de weinige dingen die in de loop van de jaren niet veranderd is.
Indien het reglement uitgelegd moet worden, proberen we dit zodanig te doen dat er niet per se
gediskwalificeerd hoeft te worden. Voor de officials, en speciaal de scheidsrechter, is het zaak om de
juiste balans te vinden tussen een overmatige strengheid en het alles door de vingers zien.

Open water Zwemmen algemeen
AL-OW1. Afstand wedstrijdbaan opmeten
AL-OW2. Opnemen water temperatuur
AL-OW3. Interpretatie afstand houden
AL-OW4. Wanneer geef je een gele of rode vlag/kaart
AL-OW5. Deelnemer uit de race nemen na een rode kaart
AL-OW6. Programma logboek formulier
AL-OW7. Begeleidingskaart

Open water Zwemmen Finish
FI-OW1. Bepalen volgorde van aankomst
FI-OW2. Bepalen volgorde van aankomst bij elektronische tijdwaarneming

Open water Zwemmen Keerpunt
KP-OW1. Bepalen doorkomst

Open water Zwemmen Start
ST-OW1. Start mogelijkheden
AL-OW1 Afstand wedstrijdbaan opnemen
D1A art. 3.2
De scheidsrechter controleert en waarmerkt de landmeterverklaring of daarmede gelijkgestelde
verklaring. Hierbij is het ook toegestaan de baan van te voren op te meten of na te meten met
behulp van bijvoorbeeld een Rangefinder.
AL-OW2. Opnemen water temperatuur

D1 art 6.4
Voor aanvang van de wedstrijd dient de watertemperatuur te worden opgemeten in het midden van
de baan op een diepte van 40cm. Als dat gebeurt in een water zonder andere stromingen (bijv. een
meer of een kanaal) volstaat één meting ongeveer halverwege en in het midden van de baan. Als er
sprake is van meerdere wateren die bij elkaar komen (bijv. de haven van Hoorn en het IJsselmeer, of
de haven Swim in Dordrecht) dan dient er op elk water een meting te worden gedaan.

AL-OW3. Interpretatie afstandhouden
D1 art 7.1
Per 2016 is het afstand houden aangepast naar de Fina regels. Men mag andere deelnemers niet
opzettelijk hinderen, hierbij valt te denken aan het opzettelijk klemzwemmen, trekken aan andere
deelnemers en slaan ed. Overtreden van deze regel kan leiden tot onmiddellijke diskwalificatie.
Deelnemers mogen wel de handen voorbij de voeten van de voorganger brengen, het zwemmen in
een treintje is hierdoor mogelijk.
Bij de marathon is de 3 meter regel vervallen, hierdoor is het mogelijk om ook marathons te houden
in rivieren en kanalen.
AL-OW4. Wanneer geef je een gele of rode vlag/kaart
D1 art.7.4
Sinds 2012 wordt een officiële waarschuwing en diskwalificatie aangegeven met een gele of rode
kaart. Vanaf 2013 zal dit worden aangegeven met een gele (officiële waarschuwing) of rode
(diskwalificatie) kaart of vlag, eventueel ondersteunt door het geven van meerdere korte
fluitsignalen; het roepen van het capnummer is hierbij niet verplicht. Het capnummer zal dan op een
wit A4-tje of whiteboard worden weergegeven. De waarschuwing of diskwalificatie zal direct worden
doorgegeven per portofoon aan de andere baankamprechters, keerpuntkamprechter en de
(assistent) scheidsrechter. De (assistent)scheidsrechter communiceert dit met de
groepskamprechter. De tijd en, als mogelijk is ook, de afstand van overtreding of uitstappen zal door
de groepskamprechter genoteerd worden. Hiervoor wordt het programma logboek formulier
gebruikt.
De deelnemer of groep vooraf waarschuwen zonder gebruik van de gele of rode kaart/vlag is
toegestaan.
Direct een rode kaart/vlag geven kan bij agressief of ongeoorloofd gedrag, hiervan zal een rapport
worden opgemaakt wat kan worden gevolgd door een tuchtzaak.
AL-OW5. Deelnemer uit de race nemen na een rode kaart
D1A art. 3.35
Baankamprechters hebben de bevoegdheid bij diskwalificatie een deelnemer uit het wedstrijd
parcours te sturen. Dit is voor de baankamprechter meestal niet zo makkelijk te doen zonder andere
deelnemers te hinderen. Het is beter de deelnemer dan door te laten zwemmen en bij een eerste
goede gelegenheid de deelnemer er nogmaals op te wijzen de wedstrijd te verlaten.
AL-OW6. Programma logboek formulier
Het programma logboek formulier is een formulier wat sinds 2012 door de LEN/Fina gebruikt wordt
voor het bijhouden van bijzonderheden tijdens de wedstrijd. Het formulier wordt bijgehouden door

de groepskamprechter en zal door de algemeen jurysecretaris worden ingevoegd bij de overige
formulieren. Per programma wordt één formulier gebruikt. De baankamprechters,
keerpuntkamprechter en reddingsbrigade zullen via de (assistent) scheidsrechters doorgeven welke
deelnemer een overtreding heeft begaan en/of de wedstrijd hebben verlaten. Hierbij dient zowel de
tijd (dit is de tijd van hetzelfde programmanummer) van overtreding en, als het mogelijk is de
afstand te worden genoteerd. De tijd van overtreding of uitstappen zal door de groepskamprechter
worden bijgehouden.
AL-OW7. Begeleidingskaart
De begeleidingskaart is een formulier wat sinds 2012 door de LEN/Fina gebruikt word om zicht te
hebben op de begeleiders en coaches bij afstanden van 10 km en langer. Op deze manier is bekend
wie de deelnemer coacht en op het voedingsplatform aanwezig mag zijn.
Tijdens de briefing of tijdens de incheck voorafgaande aan de wedstrijd, dient de deelnemer of
coach/trainer/begeleider dit formulier in te dienen bij de organisatie/scheidsrechter.
FI-OW1. Bepalen volgorde van aankomst
D1A art 3.17 en 3.23
Zowel de jury-aankomst als de groepskamprechter noteren de volgorde van aankomst op eigen
waarneming. Reden is een eerlijke volgorde van aankomst, waarbij de volgorde wordt bepaald
volgens de Fina methode. Hierbij wordt gekeken wie het vaakst voor de ander komt.
Voorbeeld:
2 – 5 – 10 – 3 – 9
2 – 5 – 3 – 10 – 9
2 – 3 – 9 – 10 – 5
Uitslag wordt dan: 2 – 5 – 3 – 10 – 9
Uitleg: 5 komt 2x voor de anderen, 3 komt 2x voor 9 en 10, 10 komt 2x voor 9.
FI-OW2. Bepalen volgorde van aankomst bij elektronische tijdwaarneming
Elektronische tijdwaarneming.
Vanaf het seizoen 2012 is de uitslag van elektronische tijdwaarneming (ETW) de officiële tijd. Dit
houdt in dat de ETW tijd boven de tijd van de printerklokken gaat. De uitslag zal echter wel
gecontroleerd worden aan de hand van de voilgorde van aankomst van de groepskamprechter en
jury-aankomst. Daar waar nodig kan de tijd van de ETW aangepast worden naar de handtijd.
Voorbeeld:
1) Een deelnemer tikt niet de finish aan, maar de ETW geeft wel een tijdregistratie. De
deelnemer heeft echter niet aan getikt en zal gediskwalificeerd worden op niet aantikken. Dit
geldt ook voor de schoolslag.
2) Een deelnemer mist het aantikken, maar tikt alsnog aan met zijn andere hand. De ETW
registreert alleen de eerste tijd. De tijd zal door de kamprechter gecorrigeerd worden naar
de handtijd. Als de aankomst gelijk is met een andere deelnemer zal de kamprechter een F1
en F2 tijd geven, conform de volgorde van aankomst.
3) Een deelnemer heeft aangetikt, maar de ETW heeft geen tijd geregistreerd. De kamprechter
zal de handtijd nemen. Bij gelijke aankomst zal dit de tijd van de deelnemer zijn die
tegelijkertijd aankwam. In de uitslag vermeld met een F1 en F2 tijd.

KP-OW1. Bepalen doorkomst
D1A art.3.37 t/m 3.39
De keerpuntkamprechter neemt een zodanige positie in dat hij onbelemmerd zicht heeft op het
ronden van de keerpuntboeien, tevens noteert hij, indien mogelijk, de volgorde van doorkomst. Hij
let tevens op of deelnemers een overtreding maken volgens de KNZB-reglementen.
Net als in het zwembad is de keerpuntkamprechter gerechtigd tot het doen van een voorstel tot
diskwalificatie bij het niet naleven van de KNZB-reglementen.
Een van de belangrijkste taken is het controleren van het aantal deelnemers die het keerpunt gerond
hebben (headcount). Gezien de aandacht voor veiligheid gaat dit boven het noteren van de volgorde
van doorkomst.
ST-OW1. Start mogelijkheden
D1A art.4.1
Bij de start vanaf een ponton/kade nemen de deelnemers naast elkaar plaats. De start positie en
volgorde van de deelnemers zal worden bepaald door middel van loting.

