TOEVOEGINGEN MANUAL (HANDBOEK)
AS 10.2
Hoe past beoordelaar de aftrek (deductions) toe bij het beoordelen van
figuren?
- Belangrijk is om te kijken naar design en de controle van het figuur.
- Aftrekberekening is slechts een tool. Veel in een figuur is WEL goed! Tel
het mee in het cijfer.
- Je moet e.e.a. overwegen, maar we zijn niet in de gelegenheid om alles
te noteren tijdens de wedstrijd.
AS 11.2

VERDUIDELIJKING SPINS:

In een Continious Spin, wordt elke 180° afwijking (meer of minder) in het exacte
verplichte aantal draaien beoordeeld volgens AS 11.1 en krijgt een 0 (nul).
Combined spins en alle variaties van combined spins: elk verschil in het aantal
neergaande en opwaartse draaien, net zoals richting van de draai, zoals
omschreven in Appendix III BM 13, zal resulteren in een 0 (nul) score.
Voor alle andere spins (zoals 180°, 360°, spin up 180°, spin up 360°) zal elke
afwijking van ¼ plus of minder het aantal gespecificeerde aantal draaien
resulteren in een 0 (nul) voor dat figuur.
Bijvoorbeeld: als een 180° spin is voorgeschreven en de zwemmer voltooid de
draai bij 135°(= ¾ van de draai) of MINDER of 225° (1 ¼ draai) of MEER, dan zal
de score een 0 (nul) zijn voor dat figuur.

AS 11.1
Ik zie een fout, maar assistent scheidsrechter niet? Wat dan?
Onmiddellijk assistent waarschuwen om te stoppen, geen cijfers geven.
Bij twijfel: videobeelden bekijken. Cijfers vasthouden totdat besluit is genomen.
Wanneer het geen 0 is, dan moeten juryleden cijfer alsnog bepalen.
Wanneer niet mogelijk is direct te kijken, dan maakt assistent een notitie en
steken juryleden cijfers wel op. Video wordt dan na afloop bekeken.

AS 18.2
Element in verkeerde volgorde: #1 #2 #4 #3 #5
Element 3 = 0

AS 18.4.5
Elementen voor duetten en teams
Element niet synchroon: beoordelaars elementen nemen mee in de
beoordeling.
Gemist onderdeel in element: beoordelaars elementen geven een 0.
Element is correct, maar spiegelactie: 0,5 strafpunt door scheidsrechter bij dat
element.
Toevoeging bij non-element
Wanneer niet synchroon: panel Uitvoering neemt dit mee in cijfer.
Wanneer 1 of meer zwemmers een actie missen: panel Uitvoering neemt dit
mee in het cijfer.
Toevoeging duetten:
Wanneer sprong, lift of worp ontbreekt geeft scheidsrechter 0.5 strafpunt
Wanneer niet in dezelfde richting wordt gezwommen: 0.5 strafpunt door
scheidsrechter
Wanneer elementen niet parallel aan panels (badrand): 0.5 strafpunt door
scheidsrechter
Toevoeging Team:
Ontbreken van acrobatische bewegingen of incorrecte cadansactie, ontbreken
van tenminste 1 cirkel of lijn is 0.5 strafpunt door scheidsrechter
Niet in dezelfde richting: 0.5 strafpunt door scheidsrechter

Bijlage VI – ELEMENTEN
solo # 3 : Rog
Beweging van zwaluwstaart naar spagaat:
Horizontale been optillen. Wanneer deze het verticale been passeert wordt een
halve draai gestart en dat wordt het achterste been in de spagaathouding.
Bijvoorbeeld: linker horizontale been optillen: spagaathouding is linker been
achterwaarts en rechterbeen voorwaarts.
Duet #5
Basisbeweging 13: Een spin down is een neerwaartse schroef, begint op
hoogste punt van de verticale houding en is voltooid als enkels onder water
zijn. Tenzij anders wordt omschreven wordt een schroef voltooid met verticaal
onder gaan in hetzelfde tempo als rest van het figuur.
In dit element is de thrust snel, been gaat snel neer naar zwaluwstaarthouding
en dan wordt geen snelheid genoemd voor het optillen van het horizontale
been naar verticale houding, terwijl een spin down 360 graden wordt
uitgevoerd.
De spin moet in hetzelfde tempo: dat is dus snel. Gelijk aan de rest van het
figuur.
Duet #6, Team # 6, Mixed duet #6
AS 4.3
AS 18.3.8
Een acrobatische beweging, die niet geheel ondergaat is geen acrobatische
beweging. Wanneer het wordt gevolgd door een tweede beweging waar alle
deelnemers onder water gaan, wordt dit geteld als 1 beweging.
Wanneer acrobatische beweging niet volledig ondergaat resulteert dit in een
0.5 strafpunt

