Wijzigingen Reglement D Zwemmen
per 21-9-2017
i.v.m. aangenomen wijzigingen tijdens FINA Technical Congress Swimming
d.d. 21-7-2017 te Budapest
13 Werkzaamheden van de jury
Art. 13.7 aan laatste zin toevoegen: aan de scheidsrechter.
Art. 13.8 wijzigen in:
13.8 Bij iedere baan zal aan beide zijden een tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris zijn
opgesteld, die er op toe ziet dat de zwemmer volgens de regels na de start, tijdens het
keerpunt en bij de finish handelt.
Aan de startzijde ziet de tijdwaarnemer toe op de zwemmer vanaf het startsignaal tot en
met het beëindigen van de eerste armslag. In de schoolslag is dit tot en met de tweede
armslag.
Het keren moet worden gecontroleerd vanaf de inzet van de laatste armslag voor tot en
met het voltooien van de eerste armslag na het keren. In de schoolslag is dit tot en met de
tweede armslag.
Bij het eindpunt ziet de tijdwaarnemer toe op het aantikken vanaf de laatste slag voor het
aantikken tot en met het aantikken.
Art. 13.9 invoegen (was 18.2.b – daar verwijderen, en nummering daarna
aanpassen):
Wanneer een rugslag voetsteun wordt gebruikt, zal de tijdwaarnemer/keerpuntcommissaris
aan de startzijde de steun installeren en verwijderen.
Art. 13.9 wijzigen in:
13.10 Elke tijdwaarnemer zal bij een individueel nummer over 800 meter en langer een
waarschuwingssignaal geven als de deelnemer in zijn baan nog twee baanlengtes plus vijf
(5) meter te zwemmen heeft. Het signaal zal worden herhaald na het keerpunt totdat de
zwemmer de vijf (5) meter markering heeft bereikt. Het signaal zal gegeven worden met
een fluit of een bel. De keerpuntcommissarissen aan de keerpuntzijde geven bij individuele
nummers over 800 meter en langer aan hoeveel banen de zwemmer in hun baan nog
moeten afleggen, middels oneven nummers op telborden. Elektronische apparatuur,
alsmede een onderwaterdisplay, mag daarbij worden gebruikt.
14 Tijdwaarneming
Art. 14.1 Verwijderen 3e zin , “Als de tijd wordt opgenomen in 1/1000 seconde, zal het
derde cijfer niet worden gebruikt.”
18.3 Schoolslag
Art. 18.3. a Toevoegen de 2e zin uit art. 18.3.d, “Tijdens de tweede armslag na starten keerpunt moet het hoofd het wateroppervlak doorbreken, voordat bij het wijdste
gedeelte van deze tweede armslag de handen naar binnen beginnen te draaien.”
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Art. 18.3.d In laatste zin “Daaropvolgend moeten alle bewegingen van de benen”
verwijderen en begin van de zin aanpassen naar “Alle bewegingen van de benen
moeten …”.
18.4 Vlinderslag
Art. 18.4.aVerwijderen 2e zin, “Onder water beenslagen zwemmen op de zij is
toegestaan.”.
(Niet opnemen in het reglement doch toelichting op deze wijziging: er wordt nu nog
uitsluitend gesproken in de vlinderslag over borstligging en rugligging (niet toegestaan),
derhalve is zijligging nog steeds toegestaan zolang men niet op de rug is. De grens tussen
borst en rug is in feite de 90 graden grens van de schouders. )
18.5 Wisselslag
Art. 18.5.b Tussenvoegen (andere nummers schuiven op naar c. en d.):
In de vrijeslag moet de zwemmer op zijn borst zijn, behalve tijdens het uitvoeren van het
keerpunt. Na het keerpunt moet de borstligging weer zijn ingenomen voordat een arm- of
beenslag wordt gemaakt.
Art. 18.5.c Toevoegen: Iedere slag moet over een kwart (1/4) van de afstand worden
uitgevoerd.
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