Overzicht Wijzigingen
Reglement D Zwemmen per 1-9-2019
Door: TORZ – 1 september 2019 – aangepaste versie (aanpassingen geel gemarkeerd)

Geheel opnieuw ingericht met 2 bijlages (parazwemmen en Masters). Qua opbouw de volgorde van het
FINA- en WPS-reglement volgend, aangevuld met specifiek voor Nederland van toepassing zijnde
bepalingen. Modernisering van taalgebruik, ontdubbelingen, taalkundige aanpassingen en bepalingen
die niet in reglement thuis horen eruit. Inhoudelijk beperkt aantal wijzigingen.
Inhoudelijke wijzigingen:
2.3.1 / 2.7.11 Opnemen van alle tussentijden door tijdwaarnemers. Nu geen discussie meer of dit wel of
niet moet. In het proces-verbaal de tussentijden van officiële afstanden opnemen (2.3.1)
2.2.8.b Wijziging in uitvoeren van klokkencontrole tijdens de juryvergadering. Het is uitsluitend van
belang dat alle officials voor de wedstrijd controleren of de klok überhaupt werkt, in feite dat de batterij
niet leeg is. Dus de scheidsrechter volstaat met de officials te vragen om hun klok aan te zetten en te
kijken of de klok werkt.
2.7.8 Nu hebben ook de tijdwaarnemers en keerpuntcommissarissen de taak om de overnames bij
estafettes te controleren, naast de kamprechters (2.8.6).
10.13 Indien estafetteploegen over moeten zwemmen na gelijk eindigen in de series voor plaatsing in de
finale, dan moet de samenstelling en startvolgorde van een estafetteploeg gelijk blijven aan die in de
serie. Het was reeds bepaald dat samenstelling en startvolgorde van een estafetteploeg in serie en
finale gelijk diende te blijven.
10.8 Het aan elkaar tapen van 2 vingers is niet meer toegestaan. Uitsluitend nog met een dispensatie
verstrekt door de bondsarts, waarbij het dan gaat om een permanente medische indicatie. Een pleister
vanwege een wond(je) moet niet verward worden met het tapen om ondersteuning of compressie te
geven aan gewrichten en/of spieren; een pleister is toegestaan, zolang het niet dient voor stroomlijning
e.d..
12.3 Verduidelijking van wie Nederlandse Records kunnen zwemmen, dusdanig dat er consistentie is
met het C-reglement en beleid NOC*NSF en praktische uitvoerbaarheid. De Nederlandse nationaliteit is
leidend hierin. Voor Nederlandse Mastersrecord is het lidmaatschap van een Nederlandse vereniging
leidend.
14.3 Er is geen dispensatiemogelijkheid meer voor zwembaden die niet diep genoeg zijn conform het
reglement. Afgelopen 5 jaar was er geen aanvraag meer en vanuit veiligheid ook niet wenselijk.
17.1/17.2 Aanpassing in de leeftijdsbepalingen en -beperkingen. Meisjes Junioren 4 (14 jaar) zijn
toegevoegd, daardoor schuiven Jeugd 1 en 2 1 jaar op qua leeftijd. Daarnaast toevoeging Senioren 1 en
2 en Open. Maximum aantal nummers door minioren 1 van 3 naar 4 per dag en voor de andere
leeftijdsgroepen van 4 naar 5 per dag. Verwijderd dat bij minioren 1 en 2 er minimaal 30 minuten tussen
nummers moet zijn.
D 18 Niveauwedstrijden: niveau I uitgebreid met: “tot en met L”. Dit geldt dan ook voor het toepassen
van tolerantie in de slagen en de start.
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19.3.6 Termijn voor uploaden gecorrigeerde uitslag van maximaal 2 weken naar 8 dagen.
20.1 Bij een protest dient deze voortaan in 3-voud te worden ingediend; 1 direct retour aan indiener bij
overhandiging protest aan scheidsrechter, 1 bij proces verbaal, 1 retour met uitslag naar indiener ivm
eventueel beroep. Kopiëren kan ook.
Bijlage D.1 6.4/6.5 Uitsluitend nog gebruik van Engelse term “tapper”; deze niet meer vertaald door
“tikker”.
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