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1
1.1

1.2

1.3

SPORTREGLEMENT

Taak bondsbestuur op sportgebied
Het bondsbestuur bepaalt het te voeren beleid en is verantwoordelijk voor de organisatie en de
uitvoering voor alles wat de zwemsporten betreft alsmede voor de hierop betrekking hebbende
disciplinaire rechtspraak.
Het bondsbestuur delegeert de taken aan het bondsbureau voor de feitelijke uitvoering van de
activiteiten op sportgebied. Deze delegatiebesluiten worden minstens een maal per jaar of na
iedere wijziging, gepubliceerd in het bondsorgaan.
In bijzondere gevallen is het bondsbestuur gerechtigd toestemming te geven tot het houden van
wedstrijden in accommodaties, waar de temperatuur van het water niet voldoet aan het gestelde in
de D-, E-, F- en G- reglementen; er zal nimmer een dispensatie worden verleend voor een
temperatuur hoger dan 30 graden Celsius. De verzoekende instantie dient aan te tonen dat niet
kan worden voldaan aan de reglementaire eisen.
Toelichting.
Dispensatie kan alleen verleend worden aan verenigingen die door het niet verlenen van
dispensatie in ernstige problemen komen.
De dispensatie wordt verleend aan een vereniging voor een bepaalde competitie of een serie
wedstrijden; het bondsbestuur kan nadere voorwaarden stellen bij het verlenen van de
dispensatie.(Bijv. een tijdsduur of een maximale zwemafstand.)

2
2.1
2.2

2.3

2.4

3
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Definities
Onder startgemeenschap wordt verstaan een aantal verenigingen die gezamenlijk onder één
naam voor één of meer takken van de sport deelnemen aan wedstrijden.
Onder deelnemer wordt in deze reglementen verstaan een ieder die meedoet aan wedstrijden
zwemmen, waterpolo, schoonspringen of synchroonzwemmen en al of niet in het bezit is van een
startvergunning. Elke deelnemer aan wedstrijden is geregistreerd bij de KNZB.
Als wedstrijd wordt beschouwd iedere krachtmeting tussen startvergunninghouders als bedoeld in
artikel B38 van het huishoudelijk reglement casu quo niet startvergunninghouders, vallende onder
dit reglement, onverschillig of deze al dan niet om prijzen of voor het volbrengen van een bepaalde
prestatie geschiedt.
Onder tak van sport wordt verstaan één van de zwemsporten schoonspringen,
synchroonzwemmen, waterpolo of wedstrijdzwemmen.
Startgemeenschappen
Leden van de KNZB gevestigd in geografisch nabijgelegen plaatsen kunnen gezamenlijk een
startgemeenschap oprichten.
Een startgemeenschap wordt voor zover nodig in het sportreglement gelijkgesteld aan een
vereniging.
Aangeslotenen van een startgemeenschap moeten lid zijn van een lid van de KNZB
(basisvereniging) en kunnen slechts door laatstgenoemde voor inschrijving bij de
startgemeenschap worden voorgedragen.
Daar waar in de D-, E-, F- en G-reglementen wordt gesproken over verschillende teams voor de
betreffende discipline uit één vereniging worden de basisvereniging en de bijbehorende
startgemeenschap beschouwd als één vereniging. Daarbij worden de teams/ploegen van de
startgemeenschappen steeds beschouwd als teams van de basisverenigingen.
Toelichting: de twee of meer verschillende basisverenigingen aangesloten bij één
startgemeenschap worden dus niet beschouwd als één vereniging.
De basisvereniging is voor haar leden, die ingeschreven staan bij een startgemeenschap,
verantwoordelijk om die zaken te regelen, die noodzakelijk zijn om de zwemsport te kunnen
beoefenen, zoals o.a. het aanvragen van startvergunningen etc. Het startvergunningnummer geldt
voor zowel de basisvereniging als de startgemeenschap.
Voor het overgaan naar- en het uitkomen voor een startgemeenschap gelden de volgende
bepalingen:
Leden van de bij de startgemeenschap aangesloten verenigingen kunnen voor het uitkomen in
wedstrijdverband per dag worden opgevoerd. Zowel de overschrijving terug naar de
basisvereniging als de afmelding van een startvergunning dient op de voorgeschreven wijze te
geschieden.
Inschrijving van- c.q. terugtrekking uit een competitie:
a Wanneer een startgemeenschap gaat deelnemen aan een KNZB-competitie zal het 1e team
de plaats innemen van de hoogst genoteerde basisvereniging.
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b Indien één van de basisverenigingen al met een 2e team aan een KNZB competitie heeft
deelgenomen, dan neemt het 2e team van de startgemeenschap deze plaats in.
c Indien de basisverenigingen alleen met een 1e team hebben deelgenomen aan een KNZB
competitie en de startgemeenschap met een extra team wil gaan uitkomen, dan zal dit team
starten in de laagste klasse.
d Wanneer een basisvereniging een startgemeenschap verlaat zal, mits die startgemeenschap
blijft voortbestaan, die basisvereniging worden ingedeeld in de laagste klasse.
e Wanneer een startgemeenschap wordt ontbonden, dan worden de basisverenigingen 1 klasse
lager ingedeeld als waar de startgemeenschap in uitkwam behoudens het bepaalde in het
waterpoloreglement (afd E).
f Basisverenigingen welke na ontbinding van een startgemeenschap in een lagere of hogere
klasse ingedeeld willen worden, kunnen hiertoe een verzoek indienen.
4
4.1

Leeftijdsbepalingen
In de reglementen D tot en met G zijn indelingen opgenomen van leeftijdsgroepen voor de
desbetreffende takken van zwemsport met eventuele beperkende bepalingen voor deze
leeftijdsgroepen.

5
5.1

Soorten wedstrijden
Wedstrijden worden onderscheiden in:
a nationale wedstrijden;
b internationale wedstrijden;
c onderlinge wedstrijden;
d niet KNZB-wedstrijden.
Nationale wedstrijden zijn wedstrijden waaraan deelgenomen wordt door meer dan één lid van de
KNZB.
Internationale wedstrijden zijn wedstrijden waaraan deelgenomen wordt door leden van andere bij
de FINA aangesloten bonden.
Onderlinge wedstrijden zijn wedstrijden waaraan deelgenomen wordt door leden van één
vereniging.
Niet KNZB-wedstrijden zijn wedstrijden die niet zijn georganiseerd door een lid van de KNZB of
namens het bondsbestuur.

6
6.1

Het aanmelden van en deelnemen aan wedstrijden
Alle wedstrijden zoals vastgelegd in het betreffende reglement, moeten tenminste 14 dagen vóór
de wedstrijddatum aangemeld worden bij het bondsbureau door middel van een geautomatiseerd
wedstrijdmeldsysteem.
Indien wedstrijden niet of te laat worden aangemeld, wordt aan de vereniging een boete opgelegd.
Voor alle wedstrijden genoemd in de reglementen D tot en met G dienen de juryleden en/of
scheidsrechters de juiste bevoegdheid te bezitten.
In bijzondere gevallen kan het bondsbestuur toestemming geven tot het organiseren van
wedstrijden aan lichamen of comités, welke niet bij de KNZB zijn aangesloten.

6.2
6.3
6.4

7
7.1

7.2

Start- en inleggelden
Bij wedstrijden is het heffen van start- of inleggelden toegestaan. Het vooraf invorderen van startof inleggelden via de verenigingen is toegestaan. Bij niet opkomen worden start- of inleggelden
niet terugbetaald. Startgelden bij nationale kampioenschappen, selectiewedstrijden en
leeftijdsgroepfinales zijn bij inschrijving verschuldigd.
Bij het niet doorgaan van de wedstrijden moeten de inleggelden worden terugbetaald op straffe
van een boete. Voor open water wedstrijden en/of prestatietochten wordt een deel van het
inschrijfgeld gerestitueerd.

8
8.1

Deelnemen aan wedstrijden zonder toestemming
De deelneming aan wedstrijden welke niet zijn aangemeld bij het bondsbureau, is verboden op
straffe van een boete. De deelneming aan wedstrijden zonder ingeschreven te zijn door of namens
de vereniging, waarvoor de deelnemer startgerechtigd is, zal als wangedrag worden beschouwd.

9
9.1

Kosten wedstrijden
De kosten voor het organiseren van wedstrijden en van het deelnemen aan wedstrijden in het
buitenland zijn vastgelegd in de bijlage bij het huishoudelijk reglement.
Aan het organiseren van onderlinge wedstrijden en wedstrijden welke, op grond van de
aangevoerde motieven, door het bondsbestuur als demonstratie worden aangemerkt zijn geen
kosten verbonden.

9.2
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9.3

9.4

De kosten voor het organiseren van wedstrijden zullen bij het aanmelden van de wedstrijd van het
depot worden afgeschreven. Indien op de aangemelde datum een wedstrijd om wettige redenen
(zulks ter beoordeling van het bondsbestuur), geen doorgang vindt, wordt het wedstrijdgeld
gerestitueerd.
Indien een wedstrijd door naleving van de bepalingen van de KNZB-reglementen geen doorgang
vindt, wordt het gehele bedrag gerestitueerd.
Toelichting:
De laatste alinea slaat bijv. op het afgelasten van de wedstrijd omdat de watertemperatuur te laag
is.

10
Startvergunningen
10
A Startvergunningen
10.1 Het is verboden aan wedstrijden (behoudens de in de reglementen D tot en met G opgenomen
uitzonderingen) deel te nemen zonder in het bezit te zijn van een geldige startvergunning als
bedoeld in artikel B35 van het huishoudelijk reglement.
10.2 De aanvragen voor startvergunningen, moeten door of namens de verenigingssecretaris
aangevraagd worden bij het bondsbureau door middel van het geautomatiseerde
startvergunningensysteem van de KNZB.
Noot: Een afmelding door middel van het geautomatiseerde ledenadministratiesysteem van de
KNZB kan op iedere gewenste datum worden gedaan en wordt direct in het systeem verwerkt.
Noot: Een startvergunning kan aangevraagd worden vanaf de dag dat iemand de leeftijd van 6
jaar bereikt.
10.3 De volgende gegevens dienen te worden verstrekt:
− juiste naam met voorletters en roepnaam;
− geslacht;
− de geboortedatum;
− huisadres met postcode en woonplaats
10.4 Houders van een startvergunning, die deel uitmaken van een vertegenwoordigende KNZB- ploeg
of die op uitnodiging van de KNZB aan wedstrijden of trainingen deelnemen, kunnen verplicht
worden zich te onderwerpen aan medisch toezicht en controle. Dit toezicht en deze controle
worden op verzoek van het bondsbestuur uitgeoefend door de bestuurlijke adviescommissie
medische zaken en dopingpreventie of een door deze commissie aan te wijzen arts.
In uitzonderlijke gevallen is het bondsbestuur gemachtigd het medische toezicht en de controle
ook voor andere dan bovengenoemde personen verplicht te stellen. De naar aanleiding van dit
onderzoek en deze controle gegeven medische aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Bij een
handelen of nalaten in strijd hiermede is het bondsbestuur bevoegd de startvergunning in te
trekken.
10.5
10.5.1 Door of namens de secretaris van een vereniging kan een startvergunning worden aangevraagd
voor leden van zijn vereniging, die:
a nimmer een startvergunning hebben gehad;
b laatstelijk een startvergunning op hun naam als lid van die vereniging hebben gehad;
c voor het laatst een startvergunning hebben gehad als lid van een andere vereniging langer
geleden dan het lopende en het daaraan voorafgaande kalenderjaar;
d een startvergunning op hun naam hebben gehad als lid van een andere vereniging, mits hen
door het bondsbestuur overschrijving casu quo dispensatie is verleend
e een startvergunning op hun naam hebben als lid van een andere vereniging, mits men bij beide
verenigingen niet uitkomt voor een zelfde sporttak.
Overschrijvingen als bedoeld onder d en de dubbele startvergunningen zoals bedoeld onder e zijn
te allen tijde mogelijk. Echter, indien men in het lopende wedstrijdseizoen al voor de oude
vereniging heeft deelgenomen aan een competitie met promotie/degradatie- regeling, mag men in
dit seizoen daaraan niet voor de nieuwe vereniging deelnemen. Tevens is het niet toegestaan om
binnen 1 jaar na overschrijving weer voor een oude vereniging uit te komen.
10.5.2 Administratieve bepalingen voor startvergunningen.
a Het verzoek tot overschrijving moet door of namens de verenigingssecretaris van de nieuwe
vereniging verwerkt worden in het geautomatiseerde ledenadministratiesysteem van de KNZB.
Op het moment dat de nieuwe vereniging het startnummer voor hun vereniging geactiveerd
heeft in het ledenadministratiesysteem van de KNZB, zal er door de KNZB hiervan een
geautomatiseerde e-mail verstuurd worden naar het zwembond-e-mailadres van de oude
vereniging.
b Het aanmelden van een lidmaatschap bij de startgemeenschap wordt niet langer meer als een
overschrijving gezien maar als een aanmelding bij de startgemeenschap. Wanneer een lid
uitkomt voor een startgemeenschap zal dit lid tevens lid moeten zijn bij de basisvereniging en
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zal via het ledenadministratiesysteem van de startgemeenschap geïmporteerd moeten worden
als lid van de startgemeenschap.
c Het bondsbestuur heeft het recht een overschrijving op te schorten, indien binnen vier weken
na de ingangsdatum van de overschrijving door de "oude" vereniging gemotiveerd en voorzien
van bewijsstukken schriftelijk bezwaar wordt gemaakt op basis van het niet voldaan hebben
aan de contributieverplichting en/of andere contractueel vastgelegde verplichtingen. Indien het
bondsbestuur besluit de overschrijving op te schorten, is de sporter tot dat moment niet
ongerechtigd uitgekomen voor zijn nieuwe vereniging. Indien het bondsbestuur, ondanks het
aangetekende bezwaar, de overschrijving weer verleent of niet opschort, is het aanhangig
maken van een administratief geschil hiertegen mogelijk.
10.5.3 Voor de sector waterpolo gelden de volgende bepalingen:
a Overschrijvingen (inclusief actief startnummer bij de nieuwe vereniging) dienen te zijn ingediend
voor 1 juni.
b Voor de seniorencompetitie geldt nog dat men mag overschrijven naar een andere vereniging
per 1 januari met de restrictie dat het een vereniging dient te zijn welke uitkomt in een andere
regio.
c De overschrijving conform 10.5.3 b vanuit een 1e/2e team (waarvoor men is opgegeven, dan
wel men zich heeft vastgespeeld) lopende het seizoen kan alleen plaatsvinden naar een 3e
team of lager van die andere vereniging.
d Overschrijving tijdens het seizoen, binnen de bondscompetitie is niet toegestaan.
e Het bondsbestuur kan voor de bepalingen C 10.5.3 a tot en met d ontheffing verlenen.
10.6 Het deelnemen aan wedstrijden zonder in het bezit te zijn van een geldige startvergunning wordt
beboet, terwijl tevens een startverbod wordt opgelegd totdat een geldige startvergunning is
verkregen.
10.7 Alle resultaten door niet-startgerechtigde deelnemers, zowel persoonlijk als in ploegverband,
behaald, worden nietig verklaard.
10.8 Als "niet-startgerechtigde deelnemers" in de zin van het gestelde in deze alinea worden mede
beschouwd zij, die tijdens een wedstrijd bij het uitkomen handelen in strijd met hetgeen ten
aanzien van hun leeftijdsgroep is bepaald.
10.9 De kosten van de startvergunningen zijn in de jaarcontributie verdisconteerd. De kosten van
overschrijving zijn vastgelegd in de bijlage bij het huishoudelijk reglement.
10.10 Een startvergunning wordt per discipline aangevraagd, bij aanvraag kan worden aangegeven in
welke discipline de sporter zal uitkomen. Het is mogelijk hieraan later disciplines toe te voegen of
hieruit te verwijderen. Als een sporter wil uitkomen in een discipline waarin hij nog niet
startgerechtigd is, dient de startvergunning met deze discipline te worden uitgebreid.
Toelichting:
De startvergunningsprocedure is als volgt:
een eenmaal aangevraagde startvergunning wordt telkenjare automatisch verlengd en per
kalenderjaar berekend.
Indien een vereniging een startvergunning niet wenst te verlengen, dan dient dit vóór 31 december,
op de hier beschreven wijze, aan het bondsbureau te worden gemeld.
Een afmelding door middel van het geautomatiseerde startvergunningensysteem van de KNZB
kan op iedere gewenste datum worden ingezonden en wordt direct verwerkt. De datum waarop
de vereniging in het ledenadministratiesysteem van de KNZB wisselt, zal als afmelddatum worden
geregistreerd.
Een niet verlengde startvergunning mag niet meer worden gebruikt, ook al zou de vereniging
later opnieuw een startvergunning wensen voor het betreffende lid. De vereniging dient opnieuw
een geldige startvergunning aan te vragen.
10
B Dagstartvergunningen
10.B1 Het is vanaf de 6-jarige leeftijd toegestaan om met een dagstartvergunning deel te nemen aan
wedstrijden. Een deelnemer kan per dag slechts één dagstartvergunning verkrijgen.
10.B2 De kosten per keer van een dagstartvergunning bedragen 20% van de in de jaarcontributie
verdisconteerde startvergunninggelden voor leden met een startvergunning van 12 jaar en ouder
(als vermeld in Artikel B35).
10.B3 Bij de eerste aanvraag van een dagstartvergunning wordt een startnummer toegekend; dit
nummer wordt bij elke volgende aanvraag van dezelfde persoon gehandhaafd en dient gebruikt
te worden.
10.B4 Een dagstartvergunning moet door of namens de verenigingssecretaris aangevraagd worden bij
het bondsbureau door middel van het geautomatiseerde startvergunningensysteem van de KNZB.
10.B5 Bij gebruikmaken van een dagstartvergunning gelden dezelfde regels als bij gebruik van een
doorlopende startvergunning
Versie mei 2022
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11
KNZB-ers in het buitenland
11.1 Leden van de KNZB mogen met toestemming van het bondsbestuur deelnemen aan wedstrijden
in het buitenland, georganiseerd door een instantie die deel uitmaakt van een bond die bij de FINA
aangesloten is. Bij de aanvraag om toestemming moet een afschrift van de uitnodiging en het
programma waaraan men zal deelnemen worden meegezonden, alsmede een lijst van
deelnemende leden met vermelding van hun startvergunningnummers. Voor Nederlandse
deelnemers aan wedstrijden in het buitenland zijn de leeftijdsbepalingen in de reglementen D tot
en met G van kracht.
11.2 Alle wedstrijden zoals vastgelegd in het betreffende reglement, moeten door de deelnemende
vereniging tenminste 3 dagen vóór de eerste wedstrijddag in het buitenland worden aangemeld bij
het bondsbureau. Het niet, of het niet tijdig, indienen van deze aanmelding, alsmede het niet of
onvolledig inzenden van de gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt beboet.
11.3 De betrokken verenigingen zijn verplicht binnen 14 dagen na hun terugkeer een proces-verbaal te
verstrekken in de aantallen en aan de adressen als in het betreffende reglement vermeld. Verzuim
wordt beboet.
Indien meer Nederlandse verenigingen aan dezelfde wedstrijd in het buitenland deelnemen, kan
volstaan worden met de inzending van het proces-verbaal door - in onderling overleg te bepalen één van de deelnemende verenigingen. Mocht laatstbedoelde vereniging zijn vrijwillig op zich
genomen verplichting niet nakomen, dan blijft elk van de deelnemende verenigingen
verantwoordelijk voor het gestelde in de eerste zin van dit lid.
11.4 Deze bepalingen zijn niet van toepassing op officiële landenwedstrijden, Europese
Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen.
11.5 Deelnemers met een dubbele nationaliteit, waaronder de Nederlandse, kunnen aan Nederlandse
Kampioenschappen deelnemen en kunnen Nederlandse Records vestigen.
12
Buitenlanders in Nederland
12.1 Buitenlanders kunnen uitkomen voor een bij de KNZB aangesloten vereniging. Voor het
deelnemen aan competities geldt de voorwaarde voor overschrijving als genoemd in art. C10.5
letter d met dien verstande dat hierbij ook buitenlandse competities meegerekend worden. Een
startvergunning aan een buitenlander verleend, verliest met onmiddellijke ingang zijn geldigheid bij
de eerste start voor een buitenlandse vereniging. Het bondsbestuur kan ontheffing verlenen
betreffende deze bepalingen.
12.2 Buitenlanders kunnen aan niet open nationale kampioenschappen deelnemen, nadat zij een half
jaar startgerechtigd zijn voor een vereniging. Deelname aan competities, waar een nationaal
kampioenschap aan is verbonden en aan de nationale estafette kampioenschappen zwemmen is
direct toegestaan, met in acht name van het gestelde in lid 1.
12.3 Buitenlanders kunnen niet in aanmerking komen voor nationale selecties, inclusief de daarop
betrekking hebbende trainingen.
13
Opeenvolgende fouten deelnemer/official
13.1 Als een fout van een deelnemer wordt gevolgd door een fout van een official, behoeft de fout van
de deelnemer hem niet te worden aangerekend.
14
Inschrijvingen
14.1 Deelnemers/ploegen worden slechts ingeschreven door of namens de secretaris van hun
vereniging, onder opgave van de nummers van de startvergunningen, naam en juiste voorletters.
Bij de inschrijving dient te worden vermeld wie de leider en/of coach van de ingeschreven
deelnemer(s)/ploeg(en) is. Bij inschrijving van ongerechtigden wordt voor ieder die niet gerechtigd
is ingeschreven, een boete opgelegd.
14.2 Een vereniging, waarvan door of namens de secretaris andere inschrijvingen worden
aangenomen dan die welke zijn gedaan door of namens een verenigingssecretaris, wordt beboet
voor iedere niet op de juiste wijze ingeschrevene.
14.3 Ingeschreven kunnen slechts worden zij, die op de betreffende wedstrijddag lid zijn van de
vereniging waarvoor zij wensen uit te komen. Dit moet uit het officiële aanmeldingsformulier
kunnen blijken.
14.4 Het is niet geoorloofd een deelnemer voor een persoonlijke wedstrijd op dezelfde dag op twee
verschillende plaatsen in te schrijven, tenzij tussen het eind van het ene en de aanvang van het
andere wedstrijdnummer een zodanige tijdsruimte ligt, dat de deelnemer in staat is zich van het
ene wedstrijdterrein naar het andere te begeven. Overtreding van dit voorschrift wordt beboet.
14.5 Voor iedere inschrijving van een persoon of ploeg welke niet gestand gedaan wordt, wordt de
inschrijvende vereniging een boete opgelegd. (Zie ook artikel M6 van het reglement disciplinaire
rechtspraak.)
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14.6 Het is niet toegestaan deelnemers in te schrijven c.q. te laten deelnemen indien zij 16 of meer
weken zwanger zijn.
15
Prijzen
15.1 Op iedere medaille, legpenning, krans, tak, beker en dergelijke, of op ieder diploma dat voor een
wedstrijd als prijs wordt uitgereikt, moet vermeld zijn de naam van de vereniging of instantie die de
wedstrijd heeft uitgeschreven, de datum en het onderdeel van de wedstrijd waarvoor de prijs is
uitgeloofd.
15.2 Verenigingen, die niet binnen een maand na de wedstrijddatum aan hun verplichtingen tegenover
deelnemers tot uitreiking van de prijzen hebben voldaan, ontvangen geen toestemming meer voor
het houden van wedstrijden, totdat zij aan hun verplichtingen hebben voldaan.
15.3 Indien in enig jaar de wedstrijd om een wisselprijs, waarom jaarlijks moet worden gestreden, niet
is doorgegaan, wordt deze prijs definitief toegekend aan de persoon of vereniging, die hem het
laatst heeft gewonnen. Deze bepaling geldt niet voor eeuwigdurende wisselprijzen.
15.4 In bijzondere gevallen kan door het bondsbestuur worden bepaald dat de wedstrijd, bedoeld in lid
3 van dit artikel, één of meer jaren kan worden uitgesteld.
16
Processen-verbaal
16.1 Behoudens onderlinge wedstrijden dient van iedere wedstrijd zwemmen, waterpolo,
synchroonzwemmen of schoonspringen proces-verbaal te worden gemaakt.
16.2 De eisen waaraan deze processen-verbaal (op papier, dan wel digitaal) moeten voldoen zijn
omschreven in de afdelingen D tot en met G van dit reglement.
16.3 Alle processen-verbaal moeten, volledig ingevuld, binnen een in het betreffende sportreglement
bepaalde termijn na de datum van de wedstrijd door de secretaris van de organiserende
vereniging via een geautomatiseerd wedstrijdmeldsysteem aan het bondsbureau aangeboden
worden. Indien hieraan niet wordt voldaan zal een boete worden opgelegd.
16.4 Voor een onvolledige invulling van een proces-verbaal met betrekking tot de gegevens, vermeld in
dit artikel of als omschreven in de reglementen D tot en met G, wordt een boete opgelegd.
16.5 Een door de scheidsrechter ondertekend proces-verbaal + juryblad moeten door de organiserende
instantie conform de aanwijzingen in het betreffende sportreglement te worden bewaard. Op eerste
vraag van den KNZB dienen de originele documenten/bestanden (of een scan/foto hiervan)
beschikbaar gesteld te worden.
16.6 Voor het uploaden van uitslagen die niet overeenkomen met de uitslagen in het originele, door de
scheidsrechter getekende, PV of de door deze goedgekeurde wijzigingen, wordt een boete
opgelegd.
17
Bevoegdheid scheidsrechter
17.1 Een scheidsrechter heeft gezag over deelnemers vanaf binnenkomst tot het verlaten van de
accommodatie voor zover dit verblijf verband houdt met de wedstrijd waarvan hij de leiding heeft.
17.2 Een scheidsrechter kan een deelnemer verzoeken een zwangerschapsverklaring te overleggen
van arts of verloskundige om te bepalen of, en zich ervan te vergewissen dat deelnemer start- c.q.
speelgerechtigd is, conform het gestelde in artikel 14.6 van dit reglement.
17.2.1 Een scheidsrechter kan een deelnemer, coach en/of andere ploegleider, jurylid en/of toeschouwer,
die zich naar de mening van de scheidsrechter ongepast gedraagt, uitsluiten van (verdere)
deelneming aan en/of aanwezigheid bij een wedstrijd.
17.2.2 De scheidsrechter maakt in aanvulling op het vermelde in het proces-verbaal, overeenkomstig de
in of bij de sportreglementen gegeven voorschriften, hierover rapport op en zendt dat aan de
daarvoor aangewezen instantie.
Deze beslist op grond van dit rapport en eventueel nader ingewonnen inlichtingen of een klacht
wordt ingediend overeenkomstig de regels in het tuchtreglement. De instantie die de klacht indient,
kan de tuchtcommissie verzoeken een voorlopige schorsing op te leggen wegens de ernst van het
gepleegde feit.
17.3 Indien er zich voor en/of tijdens een wedstrijd omstandigheden voordoen, waardoor het houden
casu quo voortzetten van een wedstrijd gevaar voor de deelnemers kan opleveren, dient – ter
beoordeling van de (hoofd)scheidsrechter(s) – de wedstrijd(en) te worden onderbroken casu quo
afgelast.
De organiserende instantie heeft eveneens het recht om de wedstrijd te onderbreken. Na
onderbreking zullen (hoofd)scheidsrechter(s) en organisatie in onderling overleg bepalen of en
wanneer de wedstrijd wordt hervat dan wel of deze definitief wordt beëindigd.
18
Functionarissen (tijdwaarnemers en secretarissen) waterpolo en officials
18.1 Functionarissen waterpolo en officials voor het zwemmen, het waterpolo, het schoonspringen en
het synchroonzwemmen worden door het regiobestuur aangesteld, bevorderd, teruggezet en
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18.2

18.3

18.4
18.5

18.6
18.7

afgevoerd conform de richtlijnen die gesteld zijn door het bondsbestuur. Zij mogen fungeren bij
wedstrijden die door de KNZB zijn erkend. Fungeren bij andere activiteiten is niet toegestaan tenzij
het bondsbestuur hiervoor toestemming heeft verleend.
De voor de eerste maal - of na afvoering opnieuw - te benoemen functionarissen waterpolo en
officials worden door het bondsbestuur aan een examen onderworpen met inachtneming van het
bepaalde in artikel B13, lid 2 van het huishoudelijk reglement. Het bondsbestuur stelt regels op
waaraan officialopleidingen en de docenten moeten voldoen.
Alle voor het eerst te benoemen functionarissen waterpolo en officials dienen de 14-jarige leeftijd
te hebben bereikt op de dag van het examen. Zij dienen lid casu quo ondersteunend lid te zijn van
een bij de KNZB aangesloten vereniging.
Als official bij nationale wedstrijden kunnen ook fungeren buitenlandse officials, mits deze
beschikken over een vergelijkbare bevoegdheid als in Nederland vereist.
Aan de functionarissen waterpolo en officials moet desgewenst door de organiserende instantie
een vergoeding worden toegekend voor reis- en verblijfkosten met inachtneming van het gestelde
in artikel B32 van het huishoudelijk reglement.
Officials mogen in het buitenland slechts fungeren in functies die overeenkomen met hun
Nederlandse bevoegdheid.
Het bondsbestuur heeft het recht te bepalen dat officials in voor te schrijven kleding fungeren.

19
Inzwemmen
19.1 Het inzwemmen voor de wedstrijd dient onder toezicht te staan van organisatie en deelnemende
verenigingen.
20
Kleding
20.1 De zwemkleding van iedere deelnemer moet voldoen aan de goede zeden en geëigend zijn voor
de betreffende tak van zwemsport.
20.2 De zwemkleding mag niet doorzichtig zijn.
20.3 Iedere scheidsrechter heeft het recht een deelnemer uit te sluiten indien de zwemkleding van de
deelnemer niet voldoet aan deze bepalingen.
20.4 Verdere eisen ten aanzien van de kleding voor een tak van zwemsport zijn voor zover nodig
opgenomen in de betreffende reglementen.
21
Landenwedstrijden
21.1 Het bondsbestuur wijst de deelnemers aan die Nederland, hier te lande of in het buitenland, in
landenwedstrijden en daarmee gelijk te stellen ontmoetingen, zullen vertegenwoordigen.
21.2 In voormelde gevallen wordt ook de leiding van de betreffende ploegen door het bondsbestuur
aangewezen.
22
Boetes en straffen
22.1 Wanneer een vereniging een boete wordt opgelegd, doet het bondsbestuur hiervan mededeling
aan de betreffende vereniging; het bedrag van de boete zal in mindering worden gebracht op het
bij de bond gestelde depot. Indien geen toestemming wordt verleend voor het houden van of
deelnemen aan een wedstrijd, dan worden de behaalde resultaten niet erkend.
22.2 Indien bij een wedstrijd in ernstige mate in strijd met de bepalingen omtrent de jurysamenstelling
wordt gehandeld, dan zal het bondsbestuur de resultaten niet erkennen.
23
Wijzigingen van de wedstrijdvoorschriften en slotbepalingen
23.1 Het bondsbestuur heeft het recht de wedstrijdtechnische bepalingen en spelregels zelfstandig te
wijzigen en aan te vullen, wanneer die wijzigingen en aanvullingen geheel overeenstemmen met
die, welke door de FINA c.q. IPC worden aangebracht.
23.2 Alle andere wijzigingen en/of aanvullingen van de reglementen, met uitzondering van het
sportreglement, kunnen slechts geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering
van de KNZB.
23.3 Het bondsbestuur heeft het recht voor regiocompetities enigszins afwijkende regelingen goed te
keuren.
24

MASTERS
ALGEMEEN
Mastersactiviteiten beogen conditieverbetering vriendschap, begrip en competitie in zwemmen,
schoonspringen, synchroonzwemmen waterpolo en open water zwemmen voor deelnemers met
een minimum leeftijd vanaf 20 jaar.
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24.1 MA 1 Wedstrijden in alle genoemde disciplines worden alleen als zodanig erkend, wanneer deze
als Masterswedstrijden zijn aangekondigd en alle deelnemers aan de leeftijdsvoorwaarden
voldoen.
24.2 MA 2 Deelnemers aan Masterswedstrijden behouden het recht om deel te nemen aan andere
wedstrijden, mits voldaan wordt aan de daarvoor geldende regels.
24.3 MA 3 Behalve voor specifieke in dit reglement of de sportreglementen omschreven uitzonderingen
gelden alle KNZB-reglementen ook voor Masterswedstrijden.
24.4 MA 4 Leeftijdsbepalend voor indeling in leeftijdscategorieën is de leeftijd op 31 december van het
jaar waarin de wedstrijd wordt gehouden.
24.5 MA 5
24.5.1 Aan nationale Masterswedstrijden kunnen leden van alle bij de KNZB aangesloten verenigingen
deelnemen.
24.5.2 Aan in Nederland georganiseerde internationale, zogenaamde 'open', Masterswedstrijden kunnen
leden van verenigingen van bij de FINA aangesloten bonden deelnemen.
24.5.3 In alle gevallen dienen deelnemers door hun vereniging te worden ingeschreven.
24.6 MA 6 Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de eigen reis- en verblijfkosten.
24.7 MA 7 Deelnemers aan masterswedstrijden moeten zich bewust zijn van de noodzaak om goed
voorbereid en medisch fit te zijn, voordat met voor masterswedstrijden inschrijft. Zij dragen de
volledige verantwoordelijkheid voor de risico’s verbonden aan deelname aan dergelijke
wedstrijden. Bij hun inschrijving moeten zij ermee instemmen dat de KNZB respectievelijk de
organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige vorm van ongelukken die de dood,
een blessure of verlies van bezittingen tot gevolg kunnen hebben. In de inschrijfformulieren moet
een waarschuwing voor de risico’s staan Door inschrijving voor een masterwedstrijd verklaart de
Master voldoende fit te zijn.
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