Wijzigingsvoorstel Reglementen

Reglement
artikelnummer:

D reglement Open Water
Zwemmen (4.3)

Dossiernummer
2020-xx-xx
(in te vullen door KNZB)

In samenhang met;
Ingediend door:
In overleg met:

TOWZ (Taakgroep Open Water Zwemmen)
Bondsbureau – Jeroen Dellebeke

Motivatie:
Open Water Zwemmen is in populariteit aan het groeien. De KNZB heeft vorig jaar bij wijze van pilot
het toegestaan dat niet-leden en niet-startvergunninghouders deelnemen aan Open Water
zwemwedstrijden, dit ter promotie van de zwemsport en het aantrekkelijker maken van het
sportaanbod.
Dit past in het toekomstige beleid van het Relatiemodel en past binnen de visie van het KNZB
Sportmodel, waarbij zwemmers een leven lang hun sport kunnen beoefenen.

Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr.
Beschrijving
Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
4.3
Het Open Water Circuit is ook toegankelijk voor zwemmers en zwemsters zonder
startvergunning en/of lidmaatschap bij een KNZB aangesloten zwemvereniging.
Wedstrijdorganisaties geven in de uitnodiging aan welke afstanden langer dan 2000m
toegankelijk zijn voor deze doelgroep. Kortere afstanden zijn in ieder geval toegankelijk
voor deze doelgroep. Voor deelname aan de ONK of de NK Marathon is het hebben van
een startvergunning wel verplicht.
Ingangsdatum: 1-5-2020
Advies AR reglementzaken:
Advies Bondsraad:
Advies Bondsbestuur:

11

Reglement
artikelnummer:

D reglement Open Water
Zwemmen (6.4)

Dossiernummer
2020-xx-xx
(in te vullen door KNZB)

In samenhang met;
Ingediend door:
In overleg met:

TOWZ (Taakgroep Open Water Zwemmen)
Bondsbureau – Jeroen Dellebeke

Motivatie:
Tekstuele aanpassing, zodat het duidelijk is wat van een deelnemer wordt verwacht. We volgen
hierbij het FINA reglement.

Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr.
Beschrijving
6.4
Indien de organisatie gebruik maakt van elektronische tijdwaarneming is de deelnemer
verplicht om aan beide polsen een transponder te dragen gedurende de gehele race.
Indien een zwemmer finisht zonder tenminste één transponder, zal hij worden
gediskwalificeerd.
Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
6.4
Indien de organisatie gebruik maakt van elektronische tijdwaarneming is de deelnemer
verplicht om aan beide polsen een transponder te dragen gedurende de gehele race. De
deelnemer dient te finishen met tenminste één transponder.
Ingangsdatum: 1-5-2020
Advies AR reglementzaken:
Advies Bondsraad:
Advies Bondsbestuur:

12

Reglement
artikelnummer:

D reglement Open Water
Zwemmen (6.10)

Dossiernummer
2020-xx-xx
(in te vullen door KNZB)

In samenhang met;
Ingediend door:
In overleg met:

TOWZ (Taakgroep Open Water Zwemmen)
Bondsbureau – Jeroen Dellebeke

Motivatie:
Nummering aanpassen zodat dit correspondeert bij het juiste artikel in het reglement D-zwemmen.

Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr.
Beschrijving
6.10
Staan op de bodem tijdens de wedstrijd, inclusief voedingsmomenten (ook tijdens de
schoolslag) is conform D18 toegestaan, lopen of afzetten niet.
6.13

De zwemslagen dienen gezwommen geworden volgens het reglement Zwemmen, artikel
D18. Afwijking van de voorgeschreven slag is alleen toegestaan voor het terug opzetten
van de cap.
Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
6.10
Staan op de bodem tijdens de wedstrijd, inclusief voedingsmomenten (ook tijdens de
schoolslag) is conform D5 t/m D9 toegestaan, lopen of afzetten niet.
6.13

De zwemslagen dienen gezwommen geworden volgens het reglement Zwemmen, artikel
D5 t/m D9. Afwijking van de voorgeschreven slag is alleen toegestaan voor het terug
opzetten van de cap.
Ingangsdatum: 1-5-2020

Advies AR reglementzaken:
Advies Bondsraad:
Advies Bondsbestuur:

13

Reglement
artikelnummer:

D reglement Open Water
Zwemmen (7.1 en 7.2)

Dossiernummer
2020-xx-xx
(in te vullen door KNZB)

In samenhang met;
Ingediend door:
In overleg met:

TOWZ (Taakgroep Open Water Zwemmen)
Bondsbureau – Jeroen Dellebeke

Motivatie:
De rol van een tijdwaarnemer bij Open Water zwemwedstrijden is zeer beperkt. De werkzaamheden
van deze persoon is het registreren met een stopwatch/printerklok van de tijden die worden
gezwommen door een zwemmer/zwemster. In basis heeft een official voor deze functie geen
bevoegdheid nodig, omdat onder andere het beoordelen van de zwemslagen wordt gedaan door
andere officials. Het voorstel is dan ook om de eis van het hebben van een bevoegdheid voor deze
functie uit het reglement te halen. Bijkomend voordeel is dat organisaties ook makkelijker de
juryindeling kunnen maken. Bij een Nederlands Kampioenschap is de minimale bevoegdheid 4 (a4).
Daarnaast willen we stimuleren dat baankamprechters, een heel specifieke rol binnen het
officialkorps bij Open Water zwemmen, ook de Open Water clinic gaan volgen en via die weg de Oaantekening gaan behalen. Het behoud van de O-aantekening wordt bewerkstelligt door tenminste
1x per twee jaar de clinic te volgen. Deze O-aantekening wordt reglementair verplicht per 2022.
Bij Marathon wedstrijden is de functie van de baankamprechter echter niet conform de rol die de
official daadwerkelijk uitvoert. Deze werkzaamheden, het registreren van slagfrequentie, voeding en
toezien op de specifieke regels voor de marathon, kunnen ook gedaan worden door een official met
tenminste de bevoegdheid 3.
Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr.
Beschrijving
7.1 / 7.2
OW wedstrijden: Minimale bevoegdheid voor Baankamprechter – K
Marathon wedstrijden: Minimale bevoegdheid voor Baankamprechter - K
OW wedstrijden: Minimale bevoegdheid voor Tijdwaarnemer – 4 (a4)
Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
7.1 / 7.2
OW wedstrijden: Minimale bevoegdheid voor Baankamprechter – K O
(NK) Marathon wedstrijden: Minimale bevoegdheid voor begeleidend official - 3
OW wedstrijden: Minimale bevoegdheid voor Tijdwaarnemer – geen vereiste
NK: Minimale bevoegdheid voor Tijdwaarnemer – 4 (a4)
Ingangsdatum: 1-5-2020
Advies AR reglementzaken:
Advies Bondsraad:
Advies Bondsbestuur:

14

Reglement
artikelnummer:

D reglement Open Water
Zwemmen (8.13 en 8.14)

Dossiernummer
2020-xx-xx
(in te vullen door KNZB)

In samenhang met;
Ingediend door:
In overleg met:

TOWZ (Taakgroep Open Water Zwemmen)
Bondsbureau – Jeroen Dellebeke

Motivatie:
De procedure van de start wordt uitgelegd in artikel 9. Daarin willen we naar verwijzen in 8.13,
waardoor artikel 8.14 komt te vervallen.

Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr.
Beschrijving
8.13
De starter stelt zich zodanig op dat hij de start onbelemmerd kan overzien
8.14
Hij geeft de deelnemers een teken dat de startpositie kan worden ingenomen en geeft
het startsignaal wanneer alle deelnemers de startpositie hebben ingenomen. Het
startsignaal wordt ondersteund met een vlagsignaal.
Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
8.13
De starter stelt zich zodanig op dat hij de start onbelemmerd kan overzien en conform
artikel 9 kan uitvoeren.
8.14
Vervalt; hierdoor hernummeren van 8.15 t/m 8.40
Ingangsdatum: 1-5-2020
Advies AR reglementzaken:
Advies Bondsraad:
Advies Bondsbestuur:

15

Reglement
artikelnummer:

D reglement Open Water
Zwemmen (9.6)

Dossiernummer
2020-xx-xx
(in te vullen door KNZB)

In samenhang met;
Ingediend door:
In overleg met:

TOWZ (Taakgroep Open Water Zwemmen)
Bondsbureau – Jeroen Dellebeke

Motivatie:
Er zijn meerdere varianten van een start mogelijk. Hierdoor is de tekst van 9.6 niet helemaal
correct.

Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr.
Beschrijving
9.6
Hij zorgt dat de deelnemers klaar liggen voor de start. Hij zal de start aangeven met
een omhoog gestoken vlag en meerdere fluitsignalen om aan te geven dat de start
aanstonds is. Hij zal de start over dragen aan de starter, door zijn vlag te laten zakken
in de richting van de starter.
Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
9.6
Hij zorgt dat de deelnemers klaar zijn voor de start. Hij zal de start aangeven met een
omhoog gestoken vlag en meerdere fluitsignalen om aan te geven dat de start
aanstonds is. Hij zal de start over dragen aan de starter, door zijn vlag te laten zakken
in de richting van de starter.
Ingangsdatum: 1-5-2020
Advies AR reglementzaken:
Advies Bondsraad:
Advies Bondsbestuur:

16

Reglement
artikelnummer:

D reglement Open Water
Zwemmen (10.2 en 10.3)

Dossiernummer
2020-xx-xx
(in te vullen door KNZB)

In samenhang met;
Ingediend door:
In overleg met:

TOWZ (Taakgroep Open Water Zwemmen)
Bondsbureau – Jeroen Dellebeke

Motivatie:
De verplichting voor boeien om de 125m is vervallen, cf. FINA reglement. Wel dienen
richtingsveranderingspunten duidelijk zichtbaar zijn en goed verankerd te zijn. Artikel 10.2 en 10.3
worden daarom samengevoegd.

Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr.
Beschrijving
10.2
Het keren kan gebeuren door het ronden van een boei of paal.
Richtingveranderingspunten dienen voor de deelnemers duidelijk zichtbaar gemarkeerd
te zijn en wel zodanig, dat deze tenminste 1 meter boven het wateroppervlak
uitsteken.
10.3
De tussen start en keerpunt en/of finish gelegen afstand wordt om de 125 meter met
een voor de deelnemers duidelijk zichtbare boei gemarkeerd. De verankering van de
markeringen dient zodanig te zijn, dat deze niet door wind, stroom of getij van plaats
kunnen veranderen.
Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
10.2
Het keren kan gebeuren door het ronden van een boei of paal.
Richtingveranderingspunten dienen voor de deelnemers duidelijk zichtbaar gemarkeerd
te zijn en wel zodanig, dat deze tenminste 1 meter boven het wateroppervlak
uitsteken. De verankering van de markeringen dient zodanig te zijn, dat deze niet door
wind, stroom of getij van plaats kunnen veranderen.
10.3
Vervalt; dit zorgt voor hernummering van 10.4 t/m 10.6.
Ingangsdatum: 1-5-2020
Advies AR reglementzaken:
Advies Bondsraad:
Advies Bondsbestuur:

17

Reglement
artikelnummer:

D reglement Open Water
Zwemmen (12.2)

Dossiernummer
2020-xx-xx
(in te vullen door KNZB)

In samenhang met;
Ingediend door:
TOWZ (Taakgroep Open Water Zwemmen)
In overleg met:
Bondsbureau – Jeroen Dellebeke
Motivatie:
Conform de leeftijdsbepalingen die bij het binnenbad zwemmen zijn aangepast, waarbij het
zwemmen in leeftijdsgroepen terug wordt gestimuleerd, worden ook de Open Water
leeftijdsbepalingen bijgewerkt. De eisen worden niet meer per jaargang gesteld, maar per
leeftijdsgroep.
Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr.
Beschrijving
12.2

Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
12.2

Ingangsdatum: 1-5-2020
Advies AR reglementzaken:
Advies Bondsraad:
Advies Bondsbestuur:

18

