Wijzigingen Reglement D Zwemmen
Bijlage D3 Para Zwemmen per 1-1-2018
i.v.m. wijzigingen in het WPS/IPC Reglement per 1-1-2018
Term Gehandicapten
In het gehele reglement is de term gehandicapten vervangen door
parazwemmen/zwemmers, alsmede de term handicap vervangen door beperking.
Art. 6 Helpers
Toevoeging dat helper ook niet mag masseren op het wedstrijdterrein of in de
voorstartruimte en wat hij niet mee mag nemen.
Een helper mag uitsluitend de zwemmer assisteren als de dispensatiecode A en/of T is
verstrekt aan de zwemmer.
Art. 8.3 (wijziging van 8.1):
Een zwemmer met maar één volledig functionerend been hoeft niet een voet aan de
voorzijde van het startblok te hebben, waarbij hij dan wel één hand of een ander deel van
de arm aan de voorzijde van het startblok moet hebben.
Art. 9.3.h (schoolslag), 9.4.e en 9.4.j (vlinderslag) toevoeging:
Een deelnemer die slechts één arm kan gebruiken voor een slag moet ook de bijbehorende
dispensatiecode zijn toegekend. Hij dient dan aan te tikken met de arm of hand die is
gebruikt voor de slag. Als de beperking als gevolg heeft dat de zwemmer maar één arm
kan gebruiken dan zal de niet functionerende arm slepen naast het lichaam of naar voren
gestrekt zijn.
Art. 9.6 Estafettes toevoeging en verplaatsing (van 10.7 naar 9.6):
Estafetteploegen voor visueel beperkte zwemmers (49 punten estafette) moeten uit
tenminste 1 S/SB 1 zwemmer bestaan. De andere 3 zwemmers mogen van iedere
classificatie zijn van S/SB11 tot en met S/SB13.
S/SB1 t/m 5 zwemmers mogen in hun baan blijven totdat alle teams de race beëindigd
hebben.
Art. 10.1 (visueel beperkten die in een andere baan komen) gewijzigd en
uitgebreid:
Een deelnemer met een visuele beperking, die in de betreffende race gebruik
maakt van een aantikker en die na de start of het keerpunt in een verkeerde en lege
baan komt, mag de race in die baan afmaken.
Als de deelnemer met een visuele beperking, die in de betreffende race gebruik maakt
van een aantikker, na de start of het keerpunt in een baan komt die in gebruik is, dan is
het wenselijk dat de deelnemer terugkeert naar zijn eigen baan. De aantikker mag dan
mondelinge aanwijzingen geven maar alleen na duidelijk de zwemmer bij naam te
noemen ter voorkoming van afleiding van andere deelnemers. Als de zwemmer de race
afmaakt in een baan die in gebruik is, zonder een overtreding van de reglementen te
maken dan zal hij niet worden gediskwalificeerd.
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Toelichting: een deelnemer met een visuele beperking die in andere baan komt, maar geen
gebruik maakt van een tapper zal worden gediskwalificeerd, ook al is de baan niet in
gebruik.
Codes van Dispensaties
Codes 2, 3, 4 en 5 zijn gewijzigd en code 6 is niet langer van toepassing.
De toekenning van de codes aan de verschillende slagen is ook gewijzigd.
Echter deze nieuwe codes worden pas bij classificaties die na 1 januari 2018 worden
uitgevoerd toegekend aan zwemmers. Zwemmers die voor 1 januari 2018 zijn
geclassificeerd en nog niet opnieuw zijn geclassificeerd, beschikken echter nog niet over de
nieuwe dispensatiecodes. Derhalve zullen gedurende een overgangsperiode beide
dispensatiecodelijsten van toepassing zijn en dienen officials hiermee rekening te houden.
Bij voorkeur zal in de systemen aan alle voor 1 januari 2018 toegekende dispensatiecodes
een * worden toegevoegd ter indicatie dat dit dispensatiecodes volgens het “oude”
reglement zijn.
De Toelichting op de dispensatiecodes is ook aangepast.
Toelichting: Zijn dispensatiecode 2 (schoolslag) en 4 (vlinderslag) toegekend, dan mag
(en/of kan) men maar met 1 arm zwemmen.
Zijn dispensatiecode 3 (schoolslag) en 5 (vlinderslag) toegekend, dan moet men met 2
armen zwemmen. Dus als een zwemmer 2 armen heeft, maar vervolgens met 1 arm
zwemt, dan moet gecontroleerd worden of men wel dispensatiecode 2 of 4 (afhankelijk van
de slag) heeft. Dit is niet van toepassing voor de rug- en vrijeslag.
12. Records
Estafettes voor S14, mixed estafettes en estafettes voor visueel beperkten zijn
toegevoegd.
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