D Open Water Zwemmen
Wijzigingsoverzicht
Het D-reglement Open Water Zwemmen zal per mei 2019 in zijn geheel opnieuw ingericht zijn.
Belangrijkste redenen zijn het versoepelen van de regels rondom prestatietochten, het beter
aansluiten bij de FINA regels en meer samenhang creëren in het reglement. Bij deze treft u het
overzicht van alle wijzigingen.
Onderdeel oude
reglement
D1 – Definities

Onderdeel
nieuwe
reglement
D1 – Definities

D2 – soorten
wedstrijden

-

D3 – NK OWZ
D4 – Publicaties NK
OWZ
D5 – OW Circuit

D2 – NK OWZ
D3 – Publicaties NK
OWZ
D4 – OW Circuit

D6 –
Waterkwaliteit

D5 –
Waterkwaliteit

D7 –
Verplichtingen
deelnemers

D6 – verplichtingen
deelnemers

-

D6 6.3

7.12.2 Coachen

6.9.2 en 6.9.3

7.17 D-reglement
zwemmen van
toepassing
D1A

6.15

D1A 1.1 Definities
D1A 2.1
Jurysamenstelling

Integraal
opgenomen
Verschoven naar
D1 1.2
7.1

D1A 2.2.i
D1A 2.2.j Rollen
D1A 3.6 Rol SR

7.2.i
8.6

D1A 3.24 en 3.25
Groepsjury

8.24 en 8.25

Mutatie
1.2 en 1.3 waren geen definities. Deze verschuiven
naar de Open Water bepalingen. Verder zijn de
definities van aangevuld met die van Marathon,
Open Water zwemmen en Masters.
Dit item is weggehaald. Bevat overbodige
informatie, aangezien de definities nu beter zijn
beschreven.
Hernummering
Hernummering
5.2 – publicatiedatum aangepast naar 1 mei. Dit
geeft de tijd om OW reglementen die in januari
eventueel door FINA worden aangenomen nog te
kunnen doorvoeren in het NL reglement.
6.1 – tekstueel aangepast. De instantie die het
water afkeurt moet genoeg reden zijn om de
wedstrijd niet door te laten gaan. KNZB gaat dat
niet alsnog doen.
7.3 – herschreven naar verplichting van de
deelnemer. Hernummering. 7.4 en 7.5 verwijderd,
deze zijn genoteerd uit de rol van kamprechter,
terwijl die later in het reglement ook benoemd
worden.
Toegevoegd uit het FINA reglement (OWS 7.2.1 en
OWS 7.2.2) is het verplicht zwemmen met ETWtransponders indien de organisatie ETW gebruikt.
Toegevoegd uit FINA reglement (OWS 6.13) dat
fluiten en filmen niet is toegestaan.
De uitzondering beter uitgeschreven. Het gaat om
een afwijking in slag wanneer de cap opnieuw
opgezet dient te worden.
Geen splitsing meer in Lange afstand, prestatietocht
of Marathon zwemmen.
Definities op de juiste plek
O aantekening opgenomen in de tabel. 1e alinea
daarop verwijderd. Clinic Open water benoemd bij
de voorwaarden voor behoud van O-aantekening.
Bij wave-starts wordt met één jurygroep gewerkt.
Arts toegevoegd in geval van Marathon wedstrijden.
Het is het OW-reglement, hoeft niet extra te worden
benoemd.
We maken gebruik van de VVA-formulieren. Hierop
dienen alle mutaties te worden genoteerd.
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D1A 3.28

8.28

D1A 3.40 t/m 3.49
Veiligheidsfunct.
en baanfunct.

-

D1A 4.3
Startprocedure
D1A 6 De
organisatie
D1A 7
Leeftijdsbepalingen

9.3

D1A 8 Overige
bepalingen
D1A 9 Dispensatie
D1B
Prestatietochten

-

D1C Marathon
D1C 2.1
Jurysamenstelling
D1C 3 Rol van SR
D1C 3
Baankamprechters
D1C 3
Veiligheidsfunct.
D1C 3 Arts

11.
7.1

D1C 4 De start
D1C 5 Parcours
D1C 6 Wedstrijd
D1C 6.2
zichtbaarheid
deelnrs.
D1C 7 finish
D1C 7 finish 7.2
t/m 7.4
D1C 8 Veiligheid

11.3 en 11.4
11.5
11.6 t/m 11.11
-

Bijlage Masters

-

Bijlage
Parazwemmen

-

12.1 t/m 12.4

13.
-

11.1 en 11.2
-

-

Tekstueel aangepast. “de” stond dubbel in eerste
zin.
Deze rollen zijn uit het reglement gehaald en
opgenomen in werkwijzes voor de organisatie. Het is
daarmee een verlengstuk van de bepalingen
geworden.
Nieuwe startprocedure conform FINA reglement over
genomen.
Dit onderdeel is verschoven naar de werkwijze voor
organisaties, als verlengstuk van de bepalingen.
Afstanden en aantal starts per dag bij minioren is
opgehoogd ter stimulans van OW. Masters
opgenomen in dit overzicht. Samen starten
benoemd bij groepen kleiner dan 25 zwemmers.
Verschuiven naar de OW bepalingen
Hernummering
Verwijderd uit de KNZB reglementen. Organisaties
dienen de ruimte te hebben om hier meer mee te
kunnen doen. Opgenomen in een aparte werkwijze,
als verlengstuk van de bepalingen.
Hernummering en verplaatsing.
Opgenomen in één totaaloverzicht.
Hernummering
Zelfde rol als bij OW-wedstrijden, niet
overgenomen.
Niet overgenomen. Opgenomen in werkwijze voor
organisaties, als verlengstuk van bepalingen.
Niet overgenomen. Opgenomen in werkwijze voor
organisaties, als verlengstuk van bepalingen.
Hernummering
Hernummering
Hernummering
Niet overgenomen, zie D6 verplichting deelnemers.
Niet overgenomen, zie 10.4 en 10.6
Niet overgenomen, verplaatst naar werkwijze voor
organisaties als verlengstuk van bepalingen.
Niet overgenomen, verplaatst naar werkwijze voor
organisaties als verlengstuk van bepalingen.
Niet overgenomen. Masters hebben in principe
dezelfde verplichtingen als andere deelnemers. De
leeftijdsspecifieke zaken opgenomen in 12.1 t/m
12.4
Niet overgenomen. Parazwemmers kunnen volledig
geïntegreerd deelnemen aan Open Water zwemmen.
Dit oude reglement lijkt specifiek voor één wedstrijd
geschreven te zijn.
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