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LIJST MET AFKORTINGEN EN DEFINITIES 

 

BPC Belgian Paralympic Comittee 

FFBN Fédération Francophone Belge de Natation 

IPC International Paralympic Committee 

LHF Ligue Handisport Francophone asbl 

VZF Vlaamse Zwemfederatie vzw 

ZMH Zwemmer met een handicap 

 

Rood = wijzingen naar aanleiding van het nieuw IPC-reglement 2014-2017 

Blauw = wijzigingen naar aanleiding van nationale werkgroep G-zwemmen (2014) 

Groen = verduidelijkingen Parantee 
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CONTACTGEGEVENS FEDERATIES 

 

 

Vlaamse Zwemfederatie vzw (VZF) 

Burg. Maenhautstraat 100-102 

9820 Merelbeke 

Tel: +32 9 220 53 87 

Fax: +32 9 220 40 92 

E-mail: info@zwemfed.be  

www.zwemfed.be  

 

 

Parantee vzw 

Zuiderlaan 13 

B-9000 Gent 

Tel: +32 9 243 11 78 

E-mail: info@parantee.be 

www.parantee.be 

 

 

 

 

mailto:info@zwemfed.be
http://www.zwemfed.be/
mailto:info@parantee.be
http://www.parantee.be/
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INLEIDING  

 

Zwemmers met een handicap (ZMH) kunnen in België deelnemen aan twee soorten 

wedstrijden: recreatieve en competitieve wedstrijden. Om geïnteresseerden wegwijs te 

maken in de stappen die genomen dienen te worden om aan dergelijke wedstrijden deel 

te nemen of om deze zelf te organiseren, stelden Parantee en LHF dit zwemreglement 

voor ZMH samen. 

In een eerste deel worden de soorten wedstrijden beschreven waaraan ZMH kunnen 

deelnemen, en dit zowel op Vlaams, nationaal als internationaal niveau. In een tweede 

deel worden de officiële nationale classificaties van ZMH beschreven. Een derde deel 

omvat het specifiek sporttechnisch reglement betreffende zwemwedstrijden voor ZMH.  

 

We vestigen graag de aandacht op het belang van ethisch verantwoord gedrag in de 

sport. Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Daarom stelde Parantee een ethisch 

charter op waarin de gedragsregels voor iedereen op en rond het sportterrein bepaald 

worden. Dit charter maakt integraal deel uit van het reglement en kan geraadpleegd 

worden op www.parantee.be. Classificatie als middel om sporters met een handicap in te 

delen naargelang hun mogelijkheden, maakt fairplay mogelijk en is een belangrijk 

gegeven in het ethisch verantwoord sporten. In deel 2 van dit reglement wordt aandacht 

besteed aan de classificatie voor zwemmers met een handicap. 

 

Heb je als organisator, zwemmer, begeleider of jurylid nog vragen betreffende de 

deelname van ZMH aan een zwemwedstrijd, dan kan je voor verdere info terecht bij: 

 Parantee vzw, 09 243 11 70, info@parantee.be 

 Vlaamse Zwemfederatie vzw, 09 220 53 87, info@zwemfed.be  

http://www.parantee.be/
mailto:info@parantee.be
mailto:info@zwemfed.be
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DEEL 1 SOORTEN WEDSTRIJDEN 

HOOFDSTUK 1 RECREATIEVE EN COMPETITIEVE WEDSTRIJDEN 

 

Zoals reeds eerder vermeld, is enerzijds de keuze van de zwemmer tussen recreatieve of 

competitieve zwembeoefening en anderzijds de keuze van de organisator tussen het 

organiseren van recreatieve of competitieve zwemwedstrijden van groot belang. 

In onderstaande tabel wordt het verschil tussen recreatieve en competitieve wedstrijden 

toegelicht betreffende de soorten wedstrijden, het doel van de wedstrijd, de deelnemers, 

de resultatenverwerking, het toegepaste reglement en de eigenlijke wedstrijdaanvraag. 

 Recreatieve wedstrijden Competitieve wedstrijden 

 

Soorten wedstrijden 

- FYS zwemwedstrijden 

(funhappenings) 

- VE zwemwedstrijden 

(criteriumwedstrijden en 

meetings) 

- Geïntegreerde 

zwemwedstrijden * 

- Internationale VE 

zwemwedstrijden op 

Belgische bodem (conform 

INAS reglementering) 

- FYS criterium wedstrijden  

 

 

 

- Geïntegreerde wedstrijden * 

(conform VZF/FFBN 

reglementering) 

- BK 

- Internationale wedstrijden 

op Belgische bodem 

(conform IPC 

reglementering) 

 

 

Doel 
- Sensibilisatie van ZMH 

- Competitieve wedstrijd voor 

ZMH 

 

Deelnemers 

- Deelnemers verkeren in 

voldoende goeie gezondheid 

om te zwemmen. 

- VE zwemwedstrijden: 

zwemmers met een VE 

handicap 

- FYS zwemwedstrijden: 

zwemmers met een FYS 

handicap 

- Geen officiële classificatie 

vereist (ook geen attest VE) 

 

 

- Leden Parantee/VZF/LHF/ 

FFBN én niet-leden kunnen 

deelnemen 

- Deelnemers verkeren in 

voldoende goeie gezondheid 

om te zwemmen. 

- Competitiewedstrijden: 

zwemmers met een VE, VI, 

AU en/of FYS handicap 

 

 

- ZMH (FY/ VI/ AU): officiële 

Belgische classificatie 

vereist 

- ZMH (VE): attest VE vereist 

- Enkel leden Parantee/VZF/ 

LHF/FFBN mogen 

deelnemen 
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Resultaten- 

verwerking 

- Enkel de gezwommen tijden 

van de vooraf vastgelegde 

criteriumwedstrijden VE 

worden bijgehouden en 

tellen mee voor de selecties 

van het BK. 

- Records tellen niet mee. 

 

 

 

 

 

 

- De gezwommen tijden 

worden bijgehouden.  

 

 

 

 

 

- Records worden 

bijgehouden voor zowel een 

25m bad als voor een 50m 

bad en bezorgd aan 

Parantee en LHF. 

- Een ZMH die zich niet aan 

de goedgekeurde 

reglementering houdt, 

wordt gediskwalificeerd.  

De diskwalificatie wordt 

vermeld in de uitslag. De 

tijd of plaatsing van de 

gediskwalificeerde wordt 

niet opgenomen in de 

uitslag. 

 

Reglement 

Conform reglement 

goedgekeurd door Parantee 

(niveau recreatie) 

Conform reglement 

goedgekeurd door BPC (niveau 

competitie) 

 

Wedstrijdaanvraag 

- Bij Parantee en LHF 

- De wedstrijdaanvraag moet 

minstens 15 dagen vooraf 

gebeuren, door middel van 

het document, te 

downloaden van de website 

van Parantee of LHF. 

- Geïntegreerde wedstrijden*: 

aanvraag bij VZF vzw. 

 

- Bij Parantee of LHF 

- De wedstrijdaanvraag moet 

ten laatste gebeuren op 15 

augustus van het jaar 

voorafgaand aan de start 

van het seizoen.  

- De aanvraag wordt in de 

nationale werkgroep 

besproken.  

- De wedstrijdkalender wordt 

gepubliceerd bij het begin 

van het seizoen op 1 

september. 

- Geïntegreerde 

wedstrijden*: aanvraag bij 

VZF vzw of FFBN. 

- Aanvraag van officials bij 

VZF vzw of FFBN. 

Om de tijden te kunnen 

laten meetellen, moet(en) 

official(s) met kennis van 

zaken aanwezig zijn. 
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* Een geïntegreerde wedstrijd is een wedstrijd die kadert in de samenwerking tussen Parantee en VZF vzw: 

1. de organisator voegt een of meer aparte reeksen in het wedstrijdprogramma toe, of 

2. de organisator opent een of meer reeksen voor ZmH. 

 

 

HOOFDSTUK 2  BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 

 

1. Zwemmers met een fysieke en visuele beperking 

De Belgische kampioenschappen staan open voor zwemmers met een fysieke en visuele 

beperking op voorwaarde dat ze een nationale classificatie hebben.  

 

2. Zwemmers met een verstandelijke beperking 

Enkel de geselecteerde zwemmers met een verstandelijke beperking worden toegelaten 

tot de Belgische kampioenschappen, onder volgende voorwaarden:  

 

1. Per event, opgenomen in het programma van het BK G-zwemmen, krijgen de 

acht beste zwemmers een uitnodiging om deel te nemen. De geselecteerde 

zwemmers die niet deelnemen zullen vervangen worden door zwemmers van de 

reservelijst. 

2. Het is niet nodig om vooraf aan een bepaald aantal wedstrijd deelgenomen te 

hebben om te kunnen deelnemen aan een BK.  

3. De deelnemers moeten over een nationale classificatie beschikken. Het correct 

ingevulde en ondertekende ‘Attest verstandelijke handicap’ dient voor het einde 

van de inschrijvingsdeadline Parantee of LHF te bereiken. Meer informatie over 

classificatie is te vinden op de classificatiepagina van de website van Parantee of 

LHF. 

4. De selectie voor het gesloten BK G-zwemmen gebeurt op basis van tijden 

gezwommen in de referentieperiode die loopt van 1 februari van het 

voorgaande jaar tot en met 31 januari van het jaar waarin het BK zal 

plaatsvinden. 

5.  De tijden die genoteerd worden, zijn tijden gezwommen op VE-criteriums en 

competities voor zwemmers met een fysieke beperking. Voor competities van 

FFBN, VZF, IPC en INAS moeten de tijden opgestuurd worden naar LHF of 

Parantee binnen de 15 dagen na de wedstrijd waar de tijden gezwommen 

werden.  

 

6.  Alle zwemmers kunnen op het BK slechts aan vier nummers deelnemen. 

 

  

http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=316&lang=1
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DEEL 2 CLASSIFICATIE 

 

HOOFDSTUK 1 DEFINITIE 

 

1 Wat is classificatie? 

 

Om een eerlijke strijd mogelijk te maken tussen ZMH, worden zij in klassen ingedeeld 

volgens de mogelijkheden die ze voor die bepaalde sporttak hebben. Zwemmers met 

dezelfde klasse nemen het tegen elkaar op in een competitie. 

 

Voor zwemmers met een fysieke beperking bijvoorbeeld is de functionele proef 

gebaseerd op verschillende factoren zoals de spiersterkte, de bewegingscoördinatie en 

bewegingsmogelijkheden. De zwemmers moeten hierbij o.a. een praktische watersessie 

uitvoeren waarbij alle slagen worden uitgevoerd en overeenkomstig met hun 

mogelijkheden worden geëvalueerd. 

 

2 Wanneer is classificatie nodig? 

 

Voor de recreatieve activiteiten/wedstrijden is geen officiële competitieklasse vereist.  

 

Bij deelname aan Vlaamse of Belgische competitieve zwemwedstrijden wordt wel een 

officiële competitieklasse gevraagd. Deze classificatie geeft recht op de faciliteiten zoals 

vermeld in ‘Deel 3: Sporttechnisch reglement’. 

 

Bij deelname aan internationale competitieve zwemwedstrijden, wordt een officiële 

internationale competitieklasse gevraagd. 

 

 

HOOFDSTUK 2 COMPETITIEVE WEDSTRIJDEN: CLASSIFICATIE 

 

1 Welke klassen zijn er? 

HOOFDSTUK 1 Zwemmers met een fysieke beperking:   S1 – 10  

Hoe hoger het nummer van de klasse, hoe lager de beperking. Met andere 

woorden, klasse S1 betreft zwemmers met een ernstige beperking en klasse S10 

betreft zwemmers met een minimale beperking. 
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 Niet classificeerbare zwemmers:   S19 

Personen met een fysieke handicap die medisch wel classificeerbaar zijn maar 

functioneel niet aan de vereisten voor een minimale handicap voldoen. niet aan 

de criteria van IPC beantwoorden maar in België toch in competitieverband 

kunnen zwemmen.  

 

HOOFDSTUK 2 Zwemmers met een visuele beperking:   S11 – 13 

Klasse 11-13: afhankelijk van de ernst van de beperking behoort een ZMH tot 

klasse 11 voor blindheid en 12 of 13 voor slechtziendheid. 

 

HOOFDSTUK 3 Zwemmers met een verstandelijke beperking:  S14 

Klasse 14 is een in België erkende klasse voor zwemmers met een verstandelijke 

handicap die wensen te zwemmen in competitieverband. Klasse 14 wordt 

toegelaten binnen het competitieve circuit op voorwaarde dat de deelname 

gebeurt conform ‘Deel 3: Sporttechnisch Reglement’. 

 

Niet classificeerbare zwemmers:      S20  

Dit betreft zwemmers met een verstandelijke beperking die niet aan de vereisten 

voor minimale handicap voldoen maar in België toch in competitieverband 

kunnen zwemmen. 

 

HOOFDSTUK 4 Zwemmers met een auditieve beperking:   S15 

Zwemmers die willen deelnemen aan dovensport, dit betekent in georganiseerd 

verband deelnemen aan wedstrijden (ook internationaal) samen met en tegen 

andere dove zwemmers, dienen een gehoorverlies te hebben van minimaal 55dB 

aan het beste oor. Het dragen van hoorapparaten is niet toegestaan. Daarom 

worden naast de dopingcontroles ook gehoorcontroles gehouden. 

 

Zwemmers met een auditieve beperking kunnen terecht bij de Belgian Deaf 

Sport Committee: www.deafsport.be.  

 

HOOFDSTUK 4 Zwemmers met een psychische beperking 

Deze zwemmers nemen enkel deel op recreatief niveau. 

 

 

De competitieklasse van de zwemmer bestaat telkens uit één van bovenvermelde 

nummers voorafgegaan door een S (vrije slag, rugslag of vlinderslag), SM (individuele 

wisselslag) of SB (schoolslag). 

http://www.deafsport.be/
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Bij de competitieklasse wordt telkens aangegeven of dit een ‘Review’ (wat betekent dat 

de ZMH bovenvermelde classificatie behaalt en dat hij/zij nogmaals uitgenodigd zal 

worden voor een classificatiesessie) of ‘Confirmed’ (wat betekent dat de ZMH 

bovenvermelde classificatie behoudt) classificatie betreft.  

 

De ZMH wordt als ‘Not Eligible’ verklaard indien zijn/haar beperking niet aan de 

internationale eisen voldoet die voor de zwemsport gesteld worden om toegelaten te 

worden tot de nationale en regionale competitiewedstrijden, georganiseerd door 

Parantee, LHF en/of de reguliere partnerfederatie. Deze ZMH kan dan deelnemen aan 

recreatieve wedstrijden of in de NE-competitieklassen. 

 

Een lijst van de Belgische zwemmers met een classificatie is terug te vinden op de BPC 

website: http://www.paralympic.be/bpc/index.asp.  

 

Een internationaal voorbeeld van de classificaties en uitzonderingen is terug te vinden op 

de IPC Swimming website: http://www.ipc-swimming.org/Classification.  

 

 

2 Hoe bekom ik een geldige nationale classificatie? 

 

De aanvraagprocedure verloopt via Parantee: classificatie@parantee.be en is verschillend 

voor de verschillende doelgroepen. Alle informatie over classificatie is terug te vinden op 

de classificatiepagina van de Paranteewebsite. 

 

2.1  Zwemmers met een fysieke handicap 

 

De classificatieprocedure voor zwemmers met een fysieke handicap bestaat uit twee 

belangrijke fasen: een toelatingsproef en een functionele proef. 

 

Toelatingsproef 

Bij de toelatingsproef wordt een sporter door een federatiearts onderzocht die dan 

oordeelt over het aanwezig zijn van de minimale handicap (minimum om in aanmerking 

te komen voor het competitief G-wielercircuit). 

 

Functionele proef 

Bij de functionele proef worden de functionele mogelijkheden van de sporter in de door 

hem/haar gekozen discipline onderzocht. Een classificeerder (meestal paramedicus) kent 

http://www.paralympic.be/bpc/index.asp
http://www.ipc-swimming.org/Classification
mailto:classificatie@parantee.be
http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=316&lang=1
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de atleet een competitieklasse toe waarin enkel atleten met een gelijkaardig functioneel 

potentieel (= dezelfde mogelijkheden) aantreden. 

 

Opgelet: een functionele classificatie is afhankelijk van de zwemdiscipline. Wil een ZMH 

meerdere disciplines in competitieverband beoefenen, dan moet een functionele 

classificatie per discipline bepaald worden. 

 

2.2  Zwemmers met een verstandelijke handicap 
 

De nationale classificatie voor zwemmers met verstandelijke handicap (S14-klasse) 

betreft het aanleveren van een IQ-attest. 

 

IQ-attest 

Om aan regionale of nationale competities te mogen deelnemen, dient de sporter te 

bewijzen dat het IQ lager is dan 75. Het volstaat dat de behandelende geneesheer of de 

psycholoog van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) het IQ attest invult en aan 

het ligasecretariaat bezorgt. 

 

2.3  Zwemmers met een visuele handicap 

 

De classificatieprocedure voor een zwemmer met een visuele handicap kan via de 

federatiearts of via de eigen oogarts verlopen. 

 

Via de federatiearts 

De oogartsen van de federatie bepalen het gezichtsvermogen van de sporter. Deze 

oogartsen zijn opgeleid door de internationale sportfederatie. Tot op heden is de indeling 

geldig voor alle sporttakken beoefend door atleten met een visuele handicap. 

 

Via de eigen oogarts 

Wanneer sporters door medische documentatie (uitgeschreven attest) van de eigen 

oogarts hun handicap kunnen aantonen kunnen zij zonder bijkomend bezoek aan de 

oogarts van de federatie een klasse toegekend krijgen. 

De sporter dient dan het classificatieformulier door de eigen oogarts te laten invullen. Op 

basis van dit formulier kent de oogarts van de federatie dan de nationale klasse toe. 

 

 

Opmerking 
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Een ZMH die een ingreep heeft ondergaan, die invloed heeft op zijn/haar beperking, 

moet een ‘herclassificatie’ ondergaan onafhankelijk van de status van zijn/haar 

classificatie vóór de ingreep. De verantwoordelijkheid tot herclassificatie ligt bij de 

zwemmer zelf. 
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DEEL 3 SPORTTECHNISCH IPC REGLEMENT EN

 TOEPASSING IN BELGIE 

 

HOOFDSTUK 1 TOEPASSING IN BELGIË 

 

Het sporttechnisch reglement zoals beschreven in ‘Deel 3 - Hoofdstuk 2’ is een letterlijke 

vertaling van het geldige IPC zwemreglement waarbij de toepassing in België voor 

recreatieve en competitieve wedstrijden en het Belgisch kampioenschap van elk 

afzonderlijk artikel telkens wordt toegelicht aan de hand van een kader: 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt/vt nvt/vt nvt/vt 

 

- “vt” = ‘van toepassing’, wat wil zeggen dat het IPC reglement VERPLICHT 

 dient toegepast te worden. 

 

- “nvt” = ‘niet van toepassing’, wat wil zeggen dat het IPC reglement MAG 

 toegepast worden, maar dat dit niet verplicht is. 

 

Alle documenten, besproken in het sporttechnisch IPC reglement, zijn te verkrijgen bij 

BPC, Parantee en LHF. Vertalingen van deze documenten, aangepast op nationaal niveau, 

zijn eveneens beschikbaar. Voor verdere toelichting kan men steeds terecht bij de 

betrokken sportfederatie. 

 

In geval van discussie geldt steeds het originele geldige Engelstalige IPC reglement, te 

raadplegen op de website van Parantee (www.parantee.be) of LHF (www.handisport.be). 

 

 

  

http://www.parantee.be/
http://www.handisport.be/
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HOOFDSTUK 2 SPORTTECHNISCH REGLEMENT (IPC) 

 

1 IPC Swimming 

 

1.1 Naam 

De naam van de commissie zal het ‘Internationaal Paralympisch Comité Swimming’ zijn, 

hierna genoemd IPC Swimming. IPC Swimming neemt de aanvullingen over van de 

internationale zwemfederatie FINA. 

 

1.2 Bestuur 

Het Internationaal Paralympisch Comité is het overkoepelende bestuursorgaan voor de 

paralympische beweging en IPC Swimming maakt deel uit van IPC. Voor meer informatie 

verwijzen we naar het IPC Handboek.  

 

1.3 Visie, missie en doelstellingen 

De visie, missie en doelstellingen van het IPC Handboek – Sectie 1 – IPC Constitution 

(punt 2) zijn van toepassing om: 

1.3.1 de ontwikkeling van IPC Swimming in alle mogelijke manifestaties over de hele 

 wereld te promoten en aan te moedigen, 

1.3.2 dopingvrije sport te promoten, 

1.3.3 internationale relaties te promoten en helpen te ontwikkelen, 

1.3.4 noodzakelijk uniforme regels, regelingen en classificaties over te nemen om 

 zwemcompetities en competities ‘open water’ mogelijk te maken, 

1.3.5 wereldkampioenschappen en andere IPC zwemcompetities te organiseren 

1.3.6 erkende competities goed te keuren 

1.3.7 andere activiteiten uit te voeren die nodig zijn om de sport te promoten 

 

1.4 Discriminatie 

Het IPC Handbook – Sectie 2 – Code of Ethics is van toepassing. 

 

1.5 Taal 

De officiële taal van het IPC Swimming is het Engels. Zie IPC Handboek – Sectie 1 – IPC 

Constitution (punt 11). 

 

1.6 IPC Swimming erkende wedstrijden 

De erkende IPC Swimming wedstrijden zijn: 
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1.6.1 IPC wedstrijden zijnde de Paralympische Spelen, het wereldkampioenschap IPC 

Swimming, de regionale IPC zwemkampioenschappen, de Paralympic World Cup 

en de World Cup Series Final. 

1.6.2 IPC erkende competities zijnde de World Cup Circuit Competitions. 

1.6.3 IPC Swimming erkende competities zijnde de internationale of nationale 

zwemcompetities bevestigd door het National Paralympic Committee (NPC). 

 

1.7 IPC Swimming technisch comité 

Het technisch adviesorgaan van IPC Swimming is het ‘Swimming Technical Committee 

(STC)’. Het IPC Handboek – Sectie 1 – Hoofdstuk 2.7 – Sport Governance and 

Management is van toepassing.  

 

1.8 IPC Swimming forum 

Het IPC Swimming Forum bestaat uit gemandateerde technische vertegenwoordigers van 

de verschillende NPCs die zich met zwemmen bezighouden. Zij komen bijeen om de 

ontwikkeling van de zwemsport verder te bespreken. 

NPCs die hiervoor in aanmerking komen, zijn NPCs die de laatste twee jaar deelnamen 

aan IPC Swimming erkende wedstrijden.  

 

1.9  Rechten en plichten van de IPC leden 

Dit stuk van het reglement is gebaseerd op het IPC handboek, sectie 1 - hoofdstuk 2 – 

‘Rechten en plichten van de IPC leden’. 

 

1.10 Printen van de regels en reglementeringen 

1.10.1 Alle reglementen van IPC Swimming staan ter beschikking van de NPCs en 

mogen herprint of vertaald worden. Dit gebeurt op eigen verantwoordelijkheid 

en wel te verstaan dat, indien de vertaalde tekst voor interpretatie vatbaar is, de 

Engelse versie als norm gehanteerd wordt.  

1.10.2 Elke andere organisatie die deze reglementering wenst te publiceren, zal 

hiervoor toestemming vragen aan IPC Swimming. 

 

2 IPC Swimming reglementering  

Deze reglementering is van toepassing voor de IPC Swimming erkende competities zoals 

gedefinieerd in punt 1.6.1 en 1.6.2. Elke specifieke reglementering gepubliceerd voor 

bovenvermelde competities verkiest de voorkeur boven deze reglementering. 

 

2.1. Wedstrijdleiding 
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2.1.1 IPC Swimming heeft het alleenrecht om wereldkampioenschappen en erkende 

wedstrijden te leiden. De aanduidingen ‘wereld-‘ en IPC Swimming mogen enkel 

gebruikt worden in verband met een zwemcompetitie met instemming van IPC 

Swimming.  

2.1.2 IPC Swimming is gemachtigd om alle regels en reglementeringen te bepalen 

voor deze wedstrijden. Alle IPC Swimming reglementeringen moeten 

meegedeeld en gepubliceerd worden uiterlijk zes maanden voor de openingsdag 

van elke competitie.  

2.1.3 IPC Swimming heeft de jurisdictie aangaande alles wat niet valt binnen de regels 

van de scheidsrechter of andere officials en is bevoegd om wedstrijden uit te 

stellen en leiding te geven die in de lijn ligt van de reglementen voor andere 

wedstrijden.  

2.1.4 Bij IPC competities zal IPC Swimming de technisch afgevaardigde en indien 

nodig de assistent technisch afgevaardigde benoemen evenals een minimum 

aantal officials om de competitie te leiden: 

 - Scheidsrechter (1) 

 - Verantwoordelijke voor de oproepkamer (1) 

 - Keerpuntrechters (4) 

 - Starters (2) 

 - Hoofdkeerpuntrechter (2; 1 aan elk zwembadeinde) 

 - Keerpuntrechters (1 aan elke einde van elke baan) 

 - Baancommissaris (2) 

 - Omroeper (1) 

 - Hoofdclassifier (1) en classifiers (voldoende) indien van toepassing. 

2.1.5 Voor erkende wedstrijden bepaalt IPC Swimming het volgende aantal officials: 

technisch afgevaardigde, 4 keerpuntrechters en classifiers indien van toepassing.  

2.1.6 Bij goedgekeurde competities zal IPC Swimming classifiers toewijzen en zal het 

Local Organizing Committee (LOC) een voldoende aantal technische officials 

toewijzen. 

2.1.7 Voor IPC competities en erkende wedstrijden wordt een Local Organizing 

Committee (LOC) aangesteld om de competitie te leiden. 

2.1.8 Het LOC is, in naam van IPC Swimming, verantwoordelijk voor het leiden van de 

wedstrijd, inbegrepen het vastleggen van het programma van de wedstrijd, de 

organisatie van de classificatie van de zwemmers, de technische uitrusting en 

installatie voorafgaand aan en tijdens de wedstrijd. 
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2.2 Officials 

Alle officials nemen autonoom en onafhankelijk van elkaar hun beslissingen tenzij anders 

bepaald in de IPC Swimming reglementering. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Basisopleiding Parantee official VZF official die IPC sessie heeft 

gevolgd 

 

2.2.1 Technisch afgevaardigde (TA) en assistent technisch afgevaardigde (ATA) 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

TA niet vereist TA vereist TA vereist 

 

2.2.1.1 De technisch afgevaardigde is aangeduid door IPC Swimming voor alle 

technische zaken, voor de organisatie van de wedstrijd en om ervoor te zorgen 

dat alles verloopt volgens de regels en reglementeringen van IPC Swimming. 

 

2.2.1.2 De taken en verantwoordelijkheden van de assistent technisch afgevaardigde, 

indien aangesteld, worden bepaald door de technisch afgevaardigde.  

 

2.2.2 Scheidsrechter  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Scheidsrechter vereist Scheidsrechter vereist Scheidsrechter vereist 

 

 

2.2.2.1 De scheidsrechter heeft de volledige controle en het volledige gezag over alle 

officials.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Scheidsrechter vereist Scheidsrechter vereist Scheidsrechter vereist 
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Hij bevestigt hun aanstelling en deelt hen alle specifieke regelingen en kenmerken mee 

betreffende de wedstrijd. Hij zal de hand houden aan de IPC-zwemreglementering en 

beslissen over alle problemen die betrekking hebben op de competitie indien het 

voorkomende feit niet behandeld is in het IPC Swimming zwemreglement.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 

 

2.2.2.2 De scheidsrechter kan op elk ogenblik van de wedstrijd tussenkomen om het IPC 

Swimming zwemreglement toe te passen. Hij zal ook oordelen over alle 

technische protesten die verbonden zijn aan de competitie. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 

 

2.2.2.3 Wanneer de aankomstrechters geen gebruik maken van drie digitale 

chronometers, kan de scheidsrechter, indien nodig, over de aankomstplaatsen 

beslissen. Automatische elektronische tijdopname zal, indien aanwezig, 

toegepast worden zoals omschreven in 2.16.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Minimum één 

chrono. 

Minimum één chrono per baan. Elektronische tijdopname + één 

chronometer OF minimum drie 

chrono’s per baan. 

 

2.2.2.4 Voor een goed verloop van de wedstrijd moet de scheidsrechter ervoor zorgen 

dat alle noodzakelijke officials aanwezig zijn op de hun toegewezen plaats. Hij 

zal vervangers aanduiden voor iedereen die, hetzij afwezig, hetzij in de 

onmogelijkheid is om zijn taak naar behoren uit te voeren, hetzij onbekwaam is. 

Hij zal tevens extra officials aanduiden indien hij dit noodzakelijk acht. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

vt vt vt 
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2.2.2.5 De scheidsrechter diskwalificeert elke zwemmer voor om het even welke inbreuk 

op het IPC Swimming zwemreglement die hij, hetzij persoonlijk vaststelt, hetzij 

hem door een bevoegde official wordt gemeld.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 

 

 

2.2.3 Verantwoordelijke voor de oproepkamer 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt vt 

 

2.2.3.1 De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de start en 

resultaatlijsten (inclusief forfait door medische reden, diskwalificatie, resultaat 

van protest, verandering van classificatieklasse). 

 

2.2.3.2 De verantwoordelijke moet toezicht houden op de automatische elektronische 

tijdopname alsook op het videotijdmetingsysteem.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

2.2.3.3 De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het nakijken van de resultaten op 

de computerprints. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

2.2.3.4 De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het nazien van de samenstelling 

van de aflossingswedstrijd en voor het rapporteren van te vroeg vertrek bij 

aflossingswedstrijden aan de scheidsrechter. 
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Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt nvt Nvt 

 

2.2.3.5 De verantwoordelijke mag het videotijdmetingssyteem gebruiken om het te 

vroeg vertrek te bevestigen.  

 

2.2.3.6 De verantwoordelijke houdt een overzicht bij van de zwemmers die niet 

deelnamen zonder een medisch attest voor te leggen. 

 

2.2.4 De starter  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt - 

Kan gecombineerd worden 

met functie van 

aankomstrechter. 

vt - 

Kan gecombineerd worden met 

functie van aankomstrechter. 

 

2.2.4.1 De starter heeft de volledige controle over de zwemmers vanaf het ogenblik dat 

de scheidsrechter deze onder zijn bevoegdheid stelt (3.1.1) tot het ogenblik dat 

de wedstrijd begonnen is. De start dient gegeven te worden zoals beschreven in 

3.1. 

 

2.2.4.2 De starter zal alle onregelmatigheden tijdens de start rapporteren aan de 

scheidsrechter.  

 

2.2.4.3 De starter heeft het recht te beslissen of een start correct is. Deze beslissing 

blijft evenwel ondergeschikt aan de beslissing van de scheidsrechter. 

 

2.2.5 De baancommissaris  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 
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2.2.5.1 De baancommissaris verzamelt de zwemmers voor de aanvang van elke 

wedstrijd. 

 

2.2.5.2 De baancommissaris rapporteert elke misbreuk met betrekking tot reclame en 

zwempakken aan de scheidsrechter. Ook meldt hij de scheidsrechter indien een 

zwemmer die op de startlijst staat niet present is. 

 

2.2.6 Hoofdkeerpuntrechter  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Functie wordt opgenomen door 

(één van) de 

keerpuntrechter(s). 

Functie wordt opgenomen door (één 

van) de keerpuntrechter(s). 

 

2.2.6.1 De hoofdkeerpuntrechter is ervoor verantwoordelijk dat de keerpuntrechters hun 

taak naar behoren uitvoeren tijdens de competitie. 

 

2.2.6.2 De hoofdkeerpuntrechter ontvangt de rapporten van de keerpuntrechters. Indien 

hij een inbreuk vaststelt, legt hij deze onmiddellijk voor aan de scheidsrechter. 

 

2.2.7 Keerpuntrechters   

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Minstens één keerpuntrechter Minstens twee keerpuntrechters 

 

2.2.7.1 Aan elk uiteinde van het zwembad wordt één keerpuntrechter per baan en per 

kant aangesteld. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Aankomstzijde: Functie wordt 

opgenomen door tijdopnemer; 

Keerpuntzijde: 

keerpuntrechter 

Aankomstzijde: Functie wordt 

opgenomen door tijdopnemer; 

Keerpuntzijde: keerpuntrechter 
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2.2.7.2 Elke keerpuntrechter zal nagaan of de zwemmer de juiste regels naleeft 

betreffende de baan, start, keerpunt en finish. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Keerpuntrechter gaat na of de 

zwemmer de juiste regels naleeft 

betreffende het keerpunt 

Keerpuntrechter gaat na of de 

zwemmer de juiste regels 

naleeft betreffende het keerpunt 

 

2.2.7.3 Tijdens individuele wedstrijden van 800 en 1500 m zal elke keerpuntrechter aan 

de keerpuntzijde van zijn baan het door de zwemmer reeds afgelegde aantal 

banen noteren, en tevens de zwemmer informeren over het nog door hem te 

zwemmen aantal banen. Dit doet hij aan de hand van ‘tussenafstandkaarten’. 

Semi elektronische tijdmeting mag worden gebruikt, inclusief onderwaterscherm.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

2.2.7.4 In individuele wedstrijden van 800m en 1500m zal elke keerpuntrechter aan de 

startzijde een waarschuwingssignaal geven aan de zwemmer in zijn baan 

wanneer die nog twee lengtes plus 5m dient af te leggen alvorens aan te komen. 

Dit signaal mag herhaald worden na het keerpunt tot de zwemmer het 5m merk 

op de baantouwen bereikt. Het signaal kan gegeven worden door middel van een 

fluit of een bel. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Taak wordt uitgevoerd door 

tijdopnemer. 

Taak wordt uitgevoerd door 

tijdopnemer. 

 

2.2.7.4.1 Voor zwemmers die doof of slechthorend zijn, zal de keerpuntrechter een 

visueel waarschuwingssignaal geven wanneer de zwemmer in zijn baan 

nog twee lengtes dient af te leggen alvorens aan te komen in individuele 

wedstrijden van 800m en 1500m.  
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Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Taak wordt uitgevoerd door 

tijdopnemer 

Taak wordt uitgevoerd door 

tijdopnemer 

 

2.2.7.4.2 Voor zwemmers die blind of slechtziend zijn, zal de keerpuntrechter de 

aantikker verwittigen wanneer de zwemmer in zijn baan nog twee lengtes 

en 15m dient af te leggen alvorens aan te komen in individuele wedstrijden 

van 800m en 1500m. Het is de verantwoordelijkheid van de aantikker om 

de zwemmer erop te wijzen dat hij aan de laatste twee lengtes begint.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Taak wordt uitgevoerd door 

tijdopnemer. 

Taak wordt uitgevoerd door 

tijdopnemer. 

 

2.2.7.5 De keerpuntrechter zal elke overtreding rapporteren aan hoofdkeerpuntrechter 

op ondertekende kaarten, met vermelding van het event, het baannummer en 

de overtreding.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt De keerpuntrechter en de 

starter rapporteren elke 

overtreding aan de 

scheidsrechter, met vermelding 

van het event, baannummer 

en overtreding. 

De keerpuntrechter en de starter 

rapporteren elke overtreding aan de 

scheidsrechter, met vermelding van 

het event, baannummer en 

overtreding. 

 

2.2.8 Zwemrechter (ZR) 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Functie wordt opgenomen door 

starter en scheidsrechter. 

Functie wordt opgenomen door 

starter en scheidsrechter. 

 

2.2.8.1 Aan elk uiteinde van het zwembad wordt één ZR aangesteld.  
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Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

2.2.8.2 Elke ZR gaat na of de regels betreffende de zwemstijl van het bepaalde event 

worden nageleefd. Hij staat de keerpuntrechters bij door ook de keerpunten te 

observeren.  

 

2.2.8.3  De ZR zal elke overtreding rapporteren aan de scheidsrechter op ondertekende 

kaarten, met vermelding van het event, het baannummer en de overtreding: 

niet van toepassing voor België. 

 

2.2.9 Hoofdtijdopnemer  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Functie wordt opgenomen 

door scheidsrechter 

Functie wordt opgenomen 

door scheidsrechter 

Functie wordt opgenomen 

door scheidsrechter 

 

2.2.9.1 De hoofdtijdopnemer duidt de zitplaatsen aan van alle tijdopnemers en de baan 

waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

 

2.2.9.2 De hoofdtijdopnemer moet van de tijdopnemers van elke baan een kaart 

ontvangen waarop de opgenomen tijden staan. Indien nodig mag hij de chrono’s 

controleren. 

 

2.2.9.3 De hoofdtijdopnemer noteert of controleert de officiële tijd op de kaart van elke 

baan en brengt die over aan de scheidsrechter. 

 

2.2.10 Tijdopnemers  

 

2.2.10.1 Elke tijdopnemer neemt de tijd op van de zwemmer die zwemt in de hem 

toegewezen baan, en dit in overeenkomst met 2.16.1. 

 

2.2.10.2  Elke tijdopnemer start zijn chrono op het startsignaal, en stopt de tijd wanneer 

de zwemmer in zijn baan de wedstrijd beëindigt.  
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De tijdopnemers kunnen van de hoofdtijdopnemer de opdracht krijgen 

tussentijden te noteren in wedstrijden van meer dan 100 m.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Taak wordt uitgevoerd door 

scheidsrechter 

Taak wordt uitgevoerd door 

scheidsrechter 

 

2.2.10.3 Onmiddellijk na de wedstrijd noteren de tijdopnemers hun vastgestelde tijd op 

de kaart, overhandigen deze aan de hoofdtijdopnemer en indien gevraagd, 

presenteren zij hun chrono ter controle. Zij zetten hun chrono’s slechts op nul 

nadat de scheidsrechter een kort fluitsignaal geeft ter aanduiding van het 

volgende event. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Kaarten worden opgehaald 

door vrijwilliger; 

Chrono’s worden 

gecontroleerd door 

scheidsrechter, of door 

verantwoordelijke aangesteld 

door scheidsrechter  

Kaarten worden opgehaald door 

vrijwilliger; 

Chrono’s worden gecontroleerd door 

scheidsrechter, of door 

verantwoordelijke aangesteld door 

scheidsrechter 

 

2.2.11  Aankomstrechter  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Taak wordt opgenomen door 

starter 

Taak wordt opgenomen door starter 

 

2.2.11.1 Na elke wedstrijd rapporteert de aankomstrechter de plaats van de zwemmers 

aan de scheidsrechter. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 
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2.2.12 Hoofdclassificeerder en classificeerders  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

2.2.12.1 De taken en verantwoordelijkheden van een (hoofd) classificeerder staan 

gedetailleerd beschreven in de ‘International Standard for Classifier Training 

and Certification’ van de ‘IPC Classification Code’ (IPC Handboek – Sectie 2 – 

Hoofdstuk 1.3). 

 

2.3 Spelersgerechtigheid 

 

2.3.1 Alle atleten vallen onder de IPC Nationality Policy: IPC Handboek – Sectie 2 – 

Hoofdstuk 3.1 – IPC Athlete Nationality. 

 

2.3.2 Tijdens IPC wedstrijden en IPC erkende wedstrijden moeten alle deelnemers 

gelicentieerd zijn door IPC Swimming, in overeenstemming met het IPC Atleten 

licentiebeleid, en ten minste 12 jaar oud op 31 december van het jaar van de 

wedstrijd. 

 

2.3.3 Voor IPC competities en erkende wedstrijden moeten alle atleten over een 

internationale klasse beschikken. Atleten met een N of R status moeten 

voorafgaand aan de competitiestart een internationale klasse hebben, 

overeenkomstig het IPC Swimming zwemreglement. IPC Swimming bepaalt de 

toewijzing van een klasse en klassestatus. Verwijzingen naar alle 

classificatieprocedures en vereisten zijn gebundeld in het IPC Swimming 

zwemreglement. 

 

2.3.4 NPC’s die een atleet inschrijven in IPC competities en erkende wedstrijden 

verklaren dat de zwemmer geclassificeerd en ‘fit voor competitie’ is. 

 

2.3.5 Indien een atleet ziek of gekwetst is, bepaalt de teamarts of de atleet de 

wedstrijd verder mag zetten. Indien een geschreven verklaring van de teamarts 

die bevestigt dat de atleet in staat is de wedstrijd verder te zetten, ontbreekt, 

zal de atleet niet toegelaten worden om verder deel te nemen, tenzij het 

organiserend comité over een formulier beschikt waarvan zij menen (na juridisch 



REGLEMENT ZWEMMEN FYS| OKTOBER 2014 | 29 

 

advies ingewonnen te hebben) dat dit volstaat om zowel het organiserend 

comité, als het IPC vrij te stellen van elke juridische verantwoordelijkheid indien 

de kwetsuur of de ziekte van de atleet toeneemt. Het organiserend comité is 

echter niet verplicht een dergelijk formulier voor te leggen. 

 De scheidsrechter is gemachtigd om een atleet uit te sluiten, indien hij van 

mening is dat deelname gevaar inhoudt voor de atleet zelf of indien de veiligheid 

van de andere atleten, officials of publiek in het gedrang komt, ongeacht of de 

atleet een attest van de teamarts heeft of niet.  

 Indien de teamarts niet aanwezig is, maar hij zijn taken gedelegeerd heeft aan 

andere bevoegde personen en deze zich strikt aan zijn instrucites houden, dan 

kan de scheidsrechter een attest aanvaarden waaruit blijkt dat de atleet geschikt 

is om aan de wedstrijd deel te nemen. De scheidsrechter is hier echter niet toe 

verplicht.  

 Op elk moment moet erop toegezien worden dat de gezondheid en de veiligheid 

van alle atleten, officials en het publiek gewaarborgd wordt, ongeacht wat voor 

gevolgd dit dan ook heeft op de wedstrijd.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Dokter attest dient binnen de 

week doorgestuurd naar 

organisator; zo niet wordt 

boete opgelegd gelijk aan het 

inschrijvingsgeld 

Dokter attest dient binnen de week 

doorgestuurd naar organisator; zo 

niet wordt boete opgelegd gelijk aan 

het inschrijvingsgeld 

 

2.4 Toelatingscriteria en competitie-indeling 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

2.4.1 De toelatingscriteria voor een specifieke competitie (aantal atleten/NPC, 

minimale kwalificatievereisten (MQS), lijst van events, enz.) worden bepaald in 

de ‘Technical Documentation‘. 

 

2.4.2 Er zijn drie competitie-indelingen mogelijk: 
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2.4.2.1 wedstrijd voor 1 klasse: wedstrijd voor 1 enkele klasse, met minimale 

kwalificatievereisten, waarbij 1 set medailles uitgereikt wordt. 

 

2.4.2.2 wedstrijd voor 1 klasse: wedstrijd voor in principe 1 klasse maar waarbij de 

‘Technical Documentation’ ook andere klassen toelaat. Elke klasse heeft zijn 

eigen minimale kwalificatievereisten. 1 medaille wordt uitgereikt. 

 

2.4.2.3 wedstrijd voor meerdere klassen, elk met hun eigen minimale 

kwalificatievereisten (zoals bepaald in de Technical Documentation). Medailles 

worden uitgereikt in functie van elke klasse. 

 

2.4.3 Indien in classificatieklasses S1-9 en S11-12 zich minder atleten aanbieden dan 

het nodige aantal deelnemers voor een wedstrijd, krijgen deze zwemmers de 

mogelijkheid om deel te nemen aan een event van dezelfde zwemslag en afstand 

in een hogere klasse, indien beschikbaar. De zwemmers behouden wel hun 

klasse voor dit event.  

 

2.5 Minimale kwalificatievereisten (Minimal qualifying standards of MQS)  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt  

Indien organisatie beslist om 

met MQS te werken, dient 

organisator deze zelf  te 

bepalen 

Wordt bepaald door BPC 

 

2.5.1 De minimale kwalificatievereisten worden gedefinieerd door IPC Swimming voor 

de belangrijkste wedstrijden en gepubliceerd in de ‘Technical Documentation’.  

 

2.5.2 Alle zwemmers moeten aan de minimale kwalificatievereisten voldoen om 

‘eligible’ te zijn om deel te nemen, behalve als ze een wild card krijgen. 

 

2.5.3 Kwalificatietijden zullen geverifieerd worden door IPC Swimming en kunnen 

enkel gezwommen worden op IPC Swimming goedgekeurde wedstrijden. 

2.5.3.1 Kwalificeren om deel te nemen aan lange baan wedstrijden houdt in dat een 

zwemmer de kwalificatietijd bereikt in een erkend 50 m bad (lange baan). 
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2.5.3.2 Kwalificeren om deel te nemen aan lange baan wedstrijden houdt in dat een 

zwemmer de kwalificatietijd bereikt in een erkend 25 m bad (korte baan of 50m 

bad (lange baan). 

 

2.6 Forfaits  

 

2.6.1 Een medisch forfait is het enige toegestane forfait voor een event tijdens IPC 

 Swimming erkende wedstrijden nadat de inschrijvingen zijn afgesloten.  

 

2.6.2 Dit medisch forfait moet een half uur voor de aanvang van de sessie gemeld 

 worden. Een medisch forfait wordt schriftelijk neergelegd, zoals bepaald op de 

 technische vergadering, d.m.v. het officiële IPC Swimming formulier door een 

 dokter of kinesitherapeut.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Doktersattest dient binnen de 

week doorgestuurd naar 

organisator 

Doktersattest dient binnen de week 

doorgestuurd naar organisator 

 

2.6.3 Indien punt 2.6.1 niet nageleefd wordt, zal een boete opgelegd worden van 

 €50. De atleet mag niet meer deelnemen zolang de boete niet betaald is.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Indien punt 2.6.1 niet 

nageleefd, wordt een boete 

opgelegd gelijk aan het 

inschrijvingsgeld 

Indien punt 2.6.1 niet nageleefd, 

wordt een boete opgelegd gelijk aan 

het inschrijvingsgeld 

 

2.6.3.1 Forfait als gevolg van 2.11.3 of 2.11.4 zal geen boete inhouden. 

 

2.7 Samenstelling van reeksen en finales 

 

De startorde voor alle wedstrijden in elke competitie wordt als volgt samengesteld: 

 

2.7.1 Reeksen 
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2.7.1.1 Van alle ingeschrevenen zal de best gezwommen tijd, gezwommen tijdens de 

kwalificatieperiode van een bepaalde competitie, weerhouden worden. De 

rangorde van zwemmers met dezelfde tijd gebeurt door lottrekking. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Kwalificatieperiode is gelijk 

aan duur van het volledige 

zwemseizoen. 

kwalificatieperiode is 

gelijk aan duur van het 

volledige zwemseizoen. 

kwalificatieperiode is gelijk aan 

duur van het volledige 

zwemseizoen. 

 

2.7.1.2 De zwemmers worden in reeksen geplaatst op volgende wijze: 

 

2.7.1.2.1 Indien er slechts 1 reeks is, zal deze als rechtstreekse finale gezwommen 

worden tijdens de finales. 

 

2.7.1.2.2 Indien er twee reeksen zijn, wordt de snelste inschrijftijd geplaatst in de 

tweede te zwemmen reeks, de tweede tijd in de eerste reeks, de derde 

tijd, in de tweede reeks, de vierde tijd in de eerste reeks, enz. ... 

 

2.7.1.2.3 Indien er drie reeksen zijn, wordt de snelste inschrijftijd geplaatst in de 

derde te zwemmen reeks, de tweede tijd in de tweede reeks en de derde 

tijd in de eerste te zwemmen reeks. De vierde beste tijd weerom in de 

derde te zwemmen reeks, de vijfde in de tweede reeks, de zesde in de 

eerste reeks, de zevende in de derde reeks, enz... . 

 

2.7.1.2.4 Ingeval er vier of meerdere reeksen zijn, worden de drie laatste reeksen 

ingedeeld volgens 2.7.1.2.3. De reeks die aan deze drie voorafgaat, 

bestaat uit de volgende beste zwemmers. De reeks die aan de laatste vier 

reeksen vooraf gaat, bevat de volgende beste zwemmers, enz. De 

baanaanduiding gebeurt in dalende volgorde van de ingeschreven tijden 

binnen elke reeks, overeenkomstig het systeem beschreven in 2.7.1.3. 

 

2.7.1.2.5 Uitzondering: indien er twee of meer reeksen zijn in een event, zal er 

steeds een minimum van drie zwemmers geplaatst worden in elke reeks. 

 Zouden er echter achteraf forfaits zijn, dan kunnen deze reeksen toch met 

minder dan drie zwemmers gezwommen worden. 
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2.7.1.2.6 Indien het bad 10 banen heeft en er werd eenzelfde tijd gezwommen voor 

de achtste plaats in de reeksen van 800m en 1500m vrije slag, zal baan 

negen gebruikt worden voor een ex-aequo van baan acht en baan negen. 

In het geval er drie dezelfde tijden werden gezwommen voor de achtste 

plaats zullen baan negen en nul gebruikt worden voor een gelijkspel van 

baan acht, negen en nul.  

 

2.7.1.2.7 Indien het bad geen tien banen heeft, wordt regel 2.7.2.3 gevolgd.  

 

2.7.1.3 De baannummering zal als volgt gebeuren: 

 

2.7.1.3.1 Behalve voor 50m wedstrijden in een 50m bad zal de baannummering als 

volgt gebeuren (baan één bevindt zich rechts van het zwembad kijkende 

naar het bad van op de startzijde (nul gebruikend indien het bad tien 

banen heeft)): De snelste zwemmer of ploeg in de binnenste baan als het 

bad een oneven aantal banen heeft, in baan drie indien het bad zes banen 

heeft, en in baan vier indien het bad acht banen heeft. In zwembaden met 

tien banen zal de snelste zwemmer in baan vier geplaatst worden. De 

zwemmer met de tweede beste tijd in die reeks wordt links van hem 

geplaatst, dan afwisselend rechts en terug links in overeenstemming met 

de ingeschreven tijden. Zwemmers met gelijke tijden zullen hun plaats 

toegewezen krijgen door middel van lottrekking zoals hierboven bepaald. 

 

2.7.1.3.2 Bij 50m wedstrijden in 50m zwembaden kan de wedstrijd gezwommen 

worden, volgens de beslissing van het Organiserend Comité en de 

technisch adviseur, hetzij van op de normale startplaats naar het keerpunt 

toe, hetzij van de keerpuntzijde naar de startplaats toe. Dit is afhankelijk 

van factoren als daar zijn: het aanwezig zijn van automatische 

elektronische  tijdopname, startfaciliteiten, enz.  

Het Organiserend Comité dient de zwemmers hun beslissing mee te delen 

ruim voor de aanvang van de competitie. 

Onafhankelijk van de startplaats en dus ook van de richting waarin 

gezwommen wordt,  gebeurt de baanindeling in dezelfde banen in dewelke 

zou gestart worden alsof zij zouden starten en aankomen aan de startzijde. 

 

2.7.2 Finales  
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2.7.2.1 Indien er geen reeksen nodig zijn, worden de banen toegewezen overeenkomstig 

2.7.1.3. 

 

2.7.2.2 Wanneer er reeksen gezwommen worden, zullen de banen worden ingedeeld op 

basis van de in de reeksen gezwommen tijden  overeenkomstig 2.7.1.3. 

 

2.7.2.3 Wanneer zwemmers uit een zelfde of uit verschillende reeksen tot op 1/100 

seconde dezelfde tijd zwommen voor de achtste en/of negende en tiende plaats, 

zal een testwedstrijd gezwommen worden om te bepalen welke zwemmer 

toegelaten wordt tot de betreffende finale. Deze testwedstrijd mag niet vroeger 

gezwommen worden dan één uur nadat alle betrokken zwemmers hun reeks 

beëindigd hebben. Een nieuwe testwedstrijd zal plaatsvinden indien er opnieuw 

gelijke tijden worden gezwommen. Op vraag kan ook een testwedstrijd 

plaatsvinden om, indien gelijke tijden gezwommen werden, de eerste en tweede 

vervangers te bepalen. 

 

2.7.3 Voor zowel de reeksen als de finales moeten de zwemmers zich melden in de 

eerste oproepkamer ten laatste 20 minuten voor de start van hun wedstrijd. Na 

inspectie mogen de zwemmers zich begeven naar de definitieve oproepkamer.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt - 

zwemmers dienen zich minimum 

twee reeksen vóór start van hun 

wedstrijd bij oproepkamer aan te 

melden  

 

Op een BK moeten er twee oproepkamers voorzien zijn: 

- Iedere oproepkamer heeft evenveel stoelen als er banen zijn. 

- De nummers van de banen zijn duidelijk aangegeven op de stoelen.  

- De omroeper roept de zwemmers van elke reeks drie reeksen voor zij aan de 

beurt zijn. De zwemmers begeven zich naar de oproepkamer met hun badmuts. 

- De ontvangst en naamcontrole gebeurt in oproepkamer 1, waarbij elke zwemmer 

op de juiste stoel plaatsneemt.  

- De transfer naar oproepkamer 2 gebeurt zodra de oproepkamer vrij is. 

- De transfer naar de banen gebeurt zodra de vorige reeks gestart is. 
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- De trainers en begeleiders mogen hun zwemmers begeleiden naar de 

startblokken. 

- Geen enkele zwemmer mag rechtstreeks naar de startblokken gaan. Iedereen 

moet via de oproepkamer passeren. 

- De tijdopnemer gaat na of de naam van de zwemmer dezelfde is als op zijn lijst. 

De forfaits worden op de lijst genoteerd. Om een goed verloop in de 

oproepkamer te garanderen, moet: 

o Minimum één persoon per oproepkamer aanwezig zijn 

o Minimum één persoon beschikbaar zijn voor de verplaatsing van de 

zwemmers van oproepkamer 2 naar de startblokken 

o Een omroeper 

o Iemand om de lijsten te verzamelen na elke gezwommen reeks.  

 

2.7.4 Wanneer één of meerdere zwemmers aan een finale forfait geven of niet komen 

opdagen, zullen de vervangers opgeroepen worden in de volgorde van hun 

resultaten in de reeksen. De finale dient dan heringedeeld te worden en 

aanvullende papieren met daarop de wijzigingen of vervangende zwemmers 

dienen te worden opgemaakt. 

 

2.8 Events en programma van de events  

 

2.8.1 IPC Swimming selecteert events voor elke competitie uit onderstaande 

eventlijst: 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt vt 

 

Blauwe kleur moet er standaard inzitten. 

Rode kleur kunnen naar keuze van de organisator worden toegevoegd 

Individueel     IPC 2014 + vt Parantee/LHF

    

100m schoolslag   SB1-SB14,SB20   SB4-SB14 SB1-SB3, SB20 

50m vrije slag   S1-S14,S20   S1-S13  + S14+S20  

200m vrije slag   S1-S14   S1-5, S14 

400m vrije slag     S6-S14 

800m vrije slag   S6-S14  S6-S14   

1500m vrije slag      /  S6-S14 

75m individuele wisselslag     SM1-SM4  
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(enkel korte baan  

zonder vlinderslag) 

100m individuele wisselslag  SM1-SM14,SM20  SM5-SM13  

(enkel korte baan)  (enkel korte baan) 

150m individuele wisselslag     SM1-SM4  

(zonder vlinderslag)  

200m individuele wisselslag  SM3-SM14,SM20 SM5-SM14 SM20 

400m individuele wisselslag      SM8-SM14 

+ SM20  

50m rugslag    S1-S14,S20  S1-S2  S3-S14, S20  

50m schoolslag   SB1-SB14,SB20 SB1-SB3 SB4-SB14,SB20  

Schaal Hanssens       4x25m of 4x50m 

        (50m bad) 

        Maximum 20 punten 

50m vlinderslag   S1-S14,S20  S2-7  S1, S8-S14, S20  

100m vlinderslag   S5-S14,S20  S8-S14  S5-S7, S20 

200m vlinderslag       S8-S14,S20 

100m vrije slag      S1-S14  S20 

400m vrije slag      S6-S14  S20 

100m rugslag      S1-S14  S20 

200m rugslag        S6-S14,S20 

Aflossing fifty one        4x50m of 4x100m  
     (50m bad) 

     Maximum 34 punten 

Schaal Schelfaut (-18 jarigen)     4x25m of 4x50m 

        (50m bad) 
        Maximum 28 punten 
 

Aflossingen (zie reglement 3.7.6 en 3.7.7): 

4 x 50m vrije slag  Maximum 20 punten  voor S1-10 

4 x 100m vrije slag  Maximum 34 punten  voor S1-10, S14 

4 x 50m wisselslag  Maximum 20 punten  voor S1-10 

4 x 100m wisselslag  Maximum 34 punten  voor S1-10, S14 

4 x 100m vrije slag  Maximum 49 punten  voor S11-13 

4 x 100m wisselslag  Maximum 49 punten  voor S11-13 

 

Voor open water: 

5km Open Water Wedstrijd S1-10 en S11-13 
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2.8.1.1 Leeftijdscategorieën 

 

 

Categorie   Leeftijd 

Jeugd: 

Miniemen   0 t.e.m. 14 jaar 

Kadetten   15 t.e.m. 16 jaar 

Junioren   17 t.e.m. 18 jaar 

Volwassenen: 

Senioren   19 t.e.m. … 

De leeftijd van de deelnemer op 1 januari van het jaar waarin het BK gehouden 

wordt zal gelden als referentiedatum voor de leeftijdscategorie waarin hij of zij 

moet zwemmen. 

Voor alle jeugdcategorieën wordt er volgens multidisability gezwommen. De 

zwemmers met classificatie S1 t.e.m. S6 zwemmen daarbij samen in één 

wedstrijd en de zwemmers met classificatie S7 t.e.m. S10 in een tweede. Zo zijn 

er twee medaille-events voor elke jeugdcategorie. De beste jaarprestaties 

worden daarbij gebruikt om de multidisability-berekening te maken. 

 

Wanneer het deelnemersaantal lager is dan 8 worden de reeksen meteen de 

finales. 

Categorie   Reeksen  Finale  Medailles 

Miniemen   S1-S6   S1-S6  Plaats 1, 2 en 3 

    S7-S10  S7-S10 Plaats 1, 2 en 3 

Kadetten    S1-S6   S1-S6  Plaats 1, 2 en 3 

    S7-S10  S7-S10 Plaats 1, 2 en 3 

Junioren   S1-S6   S1-S6  Plaats 1, 2 en 3 

    S7-S10  S7-S10 Plaats 1, 2 en 3 

 

Open Water  

5km Open Water wedstrijden voor S1-10 en zwemmers met een visuele 

beperking 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 
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2.8.2 De wedstrijdlijst van een competitie kan aangepast worden tot de laatste 

inschrijvingen zijn afgesloten. 

 

2.8.3 Het programma van de wedstrijden kan niet worden aangepast. 

 

2.8.4 Een 4-jarige cyclus voor kampioenschappen wordt als volgt toegepast: 

Jaar 1: wereldkampioenschappen (25m) 

Jaar 2: wereldkampioenschappen (50m) 

Jaar 3: regionale kampioenschappen (behalve indien opgenomen in de regionale 

spelen) 

Jaar 4: Paralympische Spelen 

 

2.9 Diskwalificatie 

 

2.9.1 Zwemmers die een overtreding begaan op de IPC Swimming regels en 

reglementeringen zullen worden gediskwalificeerd. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 

 

2.9.2 Als een competitiezwemmer een classificatie of een classificatieprotest niet 

bijwoont wanneer hij daartoe verplicht is, dan zal hij gediskwalificeerd worden 

van de competitie.  

 

2.9.3 Indien een zwemmer gediskwalificeerd wordt tijdens of na een event, moet de 

diskwalificatie opgenomen worden bij de officiële resultaten (tijd noch plaatsing 

zal worden opgenomen of omgeroepen).  

 

2.10 Technisch protest  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 

 

2.10.1 Technisch protest is mogelijk: 



REGLEMENT ZWEMMEN FYS| OKTOBER 2014 | 39 

 

a) indien het IPC zwemreglement voor het uitvoeren van de wedstrijd niet werd 

nageleefd 

b) tegen de beslissingen van de kamprechter, hoewel er geen protest kan 

worden toegestaan tegen beslissingen op basis van feiten 

c) wanneer andere omstandigheden de wedstrijd en/of deelnemers in gevaar 

brengen 

 

2.10.2 Technisch protest dient ingediend te worden:  

a) bij de kamprechter 

b) geschreven op het officiële IPC Swimming formulier 

c) enkel door de verantwoordelijke ploegleider 

d) samen met een borgsom van honderdvijftig euro (€150) 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitie BK 

nvt Kostprijs vijfmaal waarde 

inschrijvingsgeld. 

Kostprijs vijfmaal waarde 

inschrijvingsgeld. 

 

e) binnen de 30 minuten na de bekendmaking van de officiële resultaten 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitie BK 

nvt Binnen de week na competitie Binnen de week na competitie 

 

2.10.3 Indien de omstandigheden waarvoor een mogelijk protest voorafgaand aan de 

wedstrijden worden opgemerkt, moet het protest worden ingediend voordat het 

startsignaal gegeven wordt. 

 

2.10.4 Alle protesten zullen door de kamprechter worden behandeld. Als hij het protest 

verwerpt, moet hij de reden waarom en het tijdstip van de beslissing kenbaar 

maken. Deze beslissing wordt neergeschreven op het officiële IPC Swimming 

formulier. Een kopie van dit formulier wordt afgegeven aan de ploegleider en de 

beslissing wordt bekend gemaakt. Het tijdstip van omroepen zal op het protest 

formulier worden vermeld. 

 

2.10.5 Als het protest wordt toegewezen, zal de borgsom worden terugbetaald. Als het 

protest wordt afgewezen blijft de borgsom eigendom van IPC Swimming. 
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Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Aan regionale 

zwemcommissie 

Aan nationale zwemcommissie 

 

2.10.6 Technische Jury van Beroep  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Functie opgenomen door 

regionale zwemcommissie 

Functie opgenomen door nationale 

zwemcommissie 

 

2.10.6.1 Beroepen tegen een protest beslissing is mogelijk en dit beroep moet worden 

ingediend bij de jury binnen de 30 minuten: 

a) na de officiële aankondiging van het aangepaste resultaat van een wedstrijd 

als gevolg van een beslissing genomen door de kamprechter 

b) na het advies gegeven door – of in opdracht van – de kamprechter aan 

diegene die het protest heft ingediend en waar er geen aangepast resultaat is. 

 

2.10.6.2 Het beroep moet geschreven worden ingediend op het officiële IPC Swimming 

beroep-formulier door een verantwoordelijke NPC ploegleider en moet 

vergezeld worden van een borgsom van 200 euro of zijn equivalent in de valuta 

van het land waar de wedstrijd gehouden wordt. De borgsom wordt verbeurd 

verklaard als het beroep niet gegrond verklaard wordt. NPCs mogen enkel 

beroep indienen als zij concurreren in hetzelfde wedstrijdnummer waarop het 

beroep betrekking heeft. 

 

 

2.10.6.3 Een technisch official die heeft deelgenomen aan een beslissing waartegen 

beroep werd aangetekend kan geen deel uitmaken van de technische jury van 

beroep. 

De jury van beroep bestaat uit een technisch afgevaardigde of assistent 

technisch afgevaardigde als voorzitter en twee andere officials. 

 De jury gaat na welke andere gegevens ter beschikking zijn. Indien andere 

beschikbare gegevens, inclusief video-bewijs, niet overtuigend zijn zal de 

beslissing van de kamprechter worden aanvaard. 
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2.10.6.4 De jury van beroep kan de zaak “de novo” (opnieuw) bekijken en kan daarvoor 

elk gegeven gebruiken, zelfs indien dat gegeven niet ter beschikking was van 

de kamprechter. 

 

2.10.6.5 De beslissing van de jury van beroep is definitief en er is geen verder recht tot 

beroep bij een andere instantie, inclusief CAS. Een afschrift van de schriftelijke 

beslissing moet aan de NPC ploegleider die het beroep indiende, bekent worden 

gemaakt. 

 

 

 

 

 

2.11 Wijziging van classificatie tijdens de wedstrijd  

 

Tijdens de wedstrijd kunnen verandering in classificatie het gevolg zijn van observaties 

tijdens de wedstrijd, protesten na observatie tijdens wedstrijden of protesten onder 

uitzonderlijke omstandigheden. 

 

2.11.1 Als de classificatie van een zwemmer wijzigt naar een classificatie met een 

grotere mate van beperking van activiteit (“lagere classificatie”), dan zullen de 

resultaten en medailles die de zwemmer won tijdens het eerste aantreden 

erkend worden. Gerealiseerde tijden worden als gezwommen in de nieuwe 

classificatie beschouwd. Na het eerste aantreden, moet de zwemmer in zijn 

herziene klasse worden ingedeeld waar mogelijk. Het is voor een zwemmer 

toegestaan om aan te treden in finales in de initiële sportklasse van de zwemmer 

als de zwemmer zich daarvoor gekwalificeerd heeft. 

 

2.11.2 Als de classificatie van een zwemmer wijzigt naar een classificatie met een 

lagere mate van beperking van activiteit (“hogere classificatie”), dan zullen de 

resultaten en medailles die de zwemmer won tijdens het eerste aantreden niet 

erkend worden in de initiële klasse van de zwemmer. Gerealiseerde tijden 

worden als gezwommen in de nieuwe klasse beschouwd. 

 

2.11.3 De verandering van klasse, volgend op de classificatie van een atleet met een  

R-status 
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2.11.3.1 Als de herclassificatie het gevolg is van veranderingen in functiebeperkingen 

van de zwemmer, zal de nieuwe klasse onmiddellijk ingaan. Records en 

historische tijden zullen behouden blijven in de vorige klasse van de zwemmer 

en worden niet gebruikt in de nieuwe klasse.  

2.11.3.2 Als de herclassificatie het gevolg is van andere oorzaken dan beschreven in 

2.11.3.1, zullen medailles die werden gewonnen, worden teruggegeven en de 

resultaten worden herzien. Historische tijden worden genoteerd in de nieuwe 

klasse. 

 

2.11.4 Als de classificatie of herclassificatie van een zwemmer leidt tot het 

overschrijden van het maximum aantal zwemmers per land, per event, per 

klasse, zoals bepaald in de Technical Documentation, zal de teamleider van het 

land gevraagd worden om een aantal zwemmers forfait te laten geven tot er 

wordt voldaan aan de vereisten vastgelegd in de Technical Documentation.  

 

2.11.5  Als de classificatie of herclassificatie van een zwemmer ertoe leidt dat hij niet 

voldoet aan de minimale kwalificatievereisten (MQS) van het nieuwe event, zal 

hij niet tegengehouden worden om deel te nemen behalve op de Paralympisch 

Spelen en wereldkampioenschappen. 

 

2.12 Protocol 

 

2.12.1 Medailles: goud, zilver en bronzen medailles zullen uitgereikt worden aan de 

eerste drie plaatsen in individuele en teamwedstrijden. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt Medaille uitreiking wordt 

georganiseerd conform BPC-

reglementering “Reglement 

organisatie BK en/of Beker van 

België”. 

Organisator voorziet hiervoor een 

moment. 

Het al dan niet uitreiken van medailles wordt steeds op voorhand bekend gemaakt. 

 

2.12.2 Voor teamwedstrijden (aflossing) zullen medailles uitgereikt worden aan de 

zwemmers die deelnamen aan de reeksen en/of finales. De medailles voor 



REGLEMENT ZWEMMEN FYS| OKTOBER 2014 | 43 

 

teamleden die enkel gezwommen hebben in de reeksen, zullen overhandigd 

worden aan de delegatieleider of teamleider. 
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Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt Medaille uitreiking wordt 

georganiseerd conform BPC-

reglementering “Reglement 

organisatie BK en/of Beker van 

België”. 

Organisator voorziet hiervoor een 

apart moment. 

Het al dan niet uitreiken van medailles wordt steeds op voorhand bekend gemaakt. 

 

2.12.3 De nationale vlaggen van het land van de drie eerst geplaatste zwemmers zullen 

worden uitgehangen en de verkorte versie van  het volkslied van de winnaar zal 

afgespeeld worden. 

 

 - indien er twee gouden medaillewinnaars zijn, zullen twee gouden en een 

bronzen medaille uitgereikt worden. 

- indien er twee zilveren medaillewinnaars zijn, zullen één gouden en twee 

zilveren medailles uitgereikt worden.  

- indien er twee bronzen medaillewinnaars zijn, zullen één gouden, één zilveren 

en twee bronzen medailles uitgereikt worden.  

- in geval van een gelijke stand, worden tijdens de ceremonie twee vlaggen 

gehesen aan dezelfde mast. De vlaggen hangen alfabetisch in de officiële taal 

van het gastland, van boven naar onder. Beide volksliederen worden gespeeld in 

dezelfde volgorde.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

2.12.4  Op IPC competities en erkende wedstrijden dragen alle teamleden tijdens de 

medailleuitreiking hun nationaal uniform. De uniformen voldoen aan de vereisten 

opgelegd door IPC Swimming.  
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2.13 Zwemkledij  

 

2.13.1 De zwemmer of zwemster moet zwemkledij dragen die voldoet aan de op dat 

moment geldende reglementering met betrekking tot zwemkledij. 

De laatste versie is te vinden op: 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/140206102852452_App

roved%2Bswimwear%2B2014%2Bv1.pdf 

 

2.13.2 Handicapspecifieke aanpassingen van de zwemkledij zijn toegestaan. 

 

2.13.3 De zwemkledij (zwempak, -muts en bril) van alle deelnemers mag niet 

aanstootgevend zijn en moet geschikt zijn voor de zwemsport. Bovendien mag 

de kledij geen enkel symbool dragen dat op enige manier als aanstootgevend 

kan worden beschouwd.  

 

2.13.4 Alle zwemkledij moet niet-transparant zijn. Het is toegestaan om twee 

badmutsen te dragen, beide moeten voldoen aan de voorwaarden beschreven in 

2.14 wanneer zij worden gedragen tijdens de wedstrijd. 

 

2.13.5 Tijdens zwemcompetities mag een zwemmer enkel zwempakken dragen die uit 

een of twee stukken bestaan. Aanvullende onderdelen zoals armbanden of 

beenbanden behoren niet tot het zwempak. 

 

2.13.6 Zwemkledij voor mannen komt niet boven de navel noch onder de knie. Voor 

vrouwen mag het pak de nek niet bedekken, over de schouder komen noch tot 

onder de knie gaan. Alle zwempakken worden gemaakt uit textiel. 

 

2.13.7 Zwemkledij voor Open Water mag bij zowel mannen als vrouwen de nek niet 

bedekken, over de schouders komen noch tot onder de enkel gaan. 

 

2.14 Publiciteit  

 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/140206102852452_Approved%2Bswimwear%2B2014%2Bv1.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/140206102852452_Approved%2Bswimwear%2B2014%2Bv1.pdf
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2.14.1 Publiciteit houdt in dat de naam, handelsmerk, logo of elke andere aanduiding 

van de fabrikant, organisatie of andere vereniging dan IPC Swimming wordt 

afgebeeld. Publiciteit in de vorm van logo’s vermeld op zwemkledij, met name 

zwempak, muts en bril en kledij gedragen aan de rand van het zwembad, met 

name trainingspakken, uniformen van de officials, schoeisel, handdoeken en 

sporttassen op IPC Swimming erkende wedstrijden is als volgt toegelaten: 

 

2.14.1.1 Zwempak 

 Een tweedeling zwempak wordt als één stuk beschouwd, wat het vermelden 

van publiciteit betreft. 

- Eén (1) fabrikantenlogo met een maximumoppervlakte van 30 cm². Op een 

eendelig badpak worden twee fabrikantenlogo’s van elk 30 cm² toegestaan; 

één boven de taille en één eronder. Deze logo’s mogen niet naast elkaar staan. 

Op een tweedelig badpak moeten de twee fabrikantenlogo’s elk op een deel 

staan. 

- Eén (1) vlag en één (1) land of landcode van maximum 30 cm². 

- Eén logo (1) van een sponsor van maximum 30 cm². 

 

2.14.1.2 Zwemmuts 

- Eén (1) fabrikantenlogo van maximum 20 cm² vooraan 

- Eén (1) logo van de IPC partner, afmetingen bepaald door IPC. IPC Swimming 

bepaalt op welke zijde het logo van de IPC partner geplaatst wordt. 

- Eén (1) vlag en/of landnaam of –code van 32 cm². IPC Swimming bepaalt op 

welke zijde de vlag en landnaam (code) gedrukt wordt.  

- De naam van de atleet, 20 cm², gedrukt op dezelfde zijde als de vlag en 

landnaam (code).  

 

2.14.1.3 Zwembril 

Twee (2) fabrikantenlogo’s van maximum 6 cm² zijn toegestaan op het 

brilframe of de band. 

 

2.14.1.4 Accreditaties 

- De afmetingen mogen maximum 24 cm breed en 20 cm hoog zijn. 

- De cijfers op de accreditaties moeten minstens 6 cm hoog zijn en maximum 

10 cm hoog. 

- De maximum hoogte van de identificatie boven de cijfers bedraagt  

6 cm. Op de identificatie mag het logo/de naam van de sponsor aangebracht 

zijn.  
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- De maximum hoogte van de identificatie onder de cijfers bedraagt  

4 cm. Op de identificatie mag de naam van de gaststad vermeld zijn.  

- De accreditaties zijn gedrukt in een kleur die toelaat de cijfers duidelijk te 

kunnen zien.  

- De accreditaties moeten duidelijk zichtbaar gedragen worden tijdens de 

openingsceremonie en de prijsuitreiking. Een atleet die de accreditatie 

verwijdert alvorens aan de start te verschijnen of voor het einde van de 

prijsuitreiking, kan gediskwalificeerd worden.  

- De accreditaties mogen één IPC sponsor vermelden. Er kan echter 1 sponsor 

voor de mannelijke en een andere sponsor voor de vrouwelijke deelnemers zijn 

op het kampioenschap. 

 

2.14.1.5 Kledij gedragen aan de rand van het zwembad. 

- Op de kledingstukken hieronder zijn twee (2) logo’s toegelaten, waarvan één 

logo het logo van de fabrikant is en het andere logo het logo van de sponsor. 

De afmetingen bedragen maximum 40 cm² elk (kledingstukken) of maximum 6 

cm² elk (accessoires). De publiciteit moet vooraan en bovenaan aangebracht 

zijn, zodat accreditaties door IPC gevraagd goed zichtbaar gedragen worden.  

- Op kledij voor het bovenlichaam mag het logo van de fabrikant (een 

merkteken van maximum 8 cm breed) een tweede maal aangebracht zijn in de 

vorm van een lijn in één van de volgende posities: 

rondom de onderkant van beide mouwen, of  

in het midden op beide mouwen (van de kraag over de schouder naar 

beneden). 

- Op kledij voor het onderlichaam mag het logo van de fabrikant (een 

merkteken van maximum 8 cm breed) een tweede maal aangebracht zijn in de 

vorm van een lijn in het midden op beide broekspijpen (van het middel naar de 

onderkant van de broekspijp). 

 

T-shirt   (maximum 40 cm²) 

Polo    (maximum 40 cm²) 

Vrijetijdskledij  (maximum 40 cm²) 

Sweatshirt   (maximum 40 cm²) 

Badjas   (maximum 40 cm²) 

Trainingvest  (maximum 40 cm²) 

Broek   (maximum 40 cm²) 

Korte broek  (maximum 40 cm²) 

Rok    (maximum 40 cm²) 
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Windjak   (maximum 40 cm²) 

Handdoeken  (maximum 6 cm²) 

Baseballpet   (maximum 6 cm²) 

Pet     (maximum 6 cm²) 

Sokken    (maximum 6 cm²) 

Schoeisel    (maximum 6 cm²) 

Sporttassen (niet groter dan 10% van de oppervlakte van de tas 

met een maximum van 60 cm²)  

 

2.14.2 Elke andere vorm van publiciteit die niet opgenomen is in deze reglementen, is 

niet toegestaan. Indien kledingstukken niet in regel zijn met deze bepalingen, 

moet de deelnemer ze onmiddellijk vervangen door kledij conform het IPC 

Swimming zwemreglement. Indien dit niet onmiddellijk gebeurt, kan aan de 

deelnemer gevraagd worden om kledij aan te trekken, ter beschikking gesteld 

door het organiserend comité. 

 

2.14.3 IPC Swimming behoudt het recht om het nationaal organiserend comité dat 

deelneemt aan IPC erkende wedstrijden te vragen om alle publiciteit vermeld in 

deze reglementen vooraf ter goedkeuring aan IPC Swimming voor te leggen. 

 

2.14.4 Lichaamsreclame is niet toegestaan in welke vorm dan ook (dit houdt ook 

tatoeages en symbolen in). 

 

2.14.5 Publiciteit voor tabak of alcohol is niet toegestaan. 

 

2.15 Begeleiders 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 

 

Een begeleider is een persoon die aangeduid wordt om een zwemmer logistiek of 

operationeel te begeleiden. Begeleiders zullen niet coachen tijdens de begeleiding. 

 

2.15.1 Begeleiders kunnen nodig zijn om aan een zwemmer met een visuele handicap 

aanwijzingen te geven zodat deze zwemmer weet wanneer hij het einde van het 

zwembad nadert. Deze procedure wordt ‘aantikken’ genoemd en de begeleider 
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wordt als ‘aantikker’ aangeduid. Indien aantikken nodig is aan beide uiteinden 

van het zwembad, zal aan elke zijde een aantikker aanwezig zijn.  

 

2.15.1.1 Voor S11, SB11 en SM11 zwemmers is een aantikker verplicht bij elk keerpunt 

en bij de aankomst.  

 

2.15.1.2 Het aantikmechanisme moet veilig bevonden worden. 

 

2.15.2 Begeleiders hebben enkel toegang tot de wedstrijdzone indien een zwemmer een 

aanvraag voor begeleiding heeft ingediend, die opgenomen werd in de ‘IPC 

Swimming Classificatie Master List’.  

 

2.15.3 Begeleiders mogen de zwemmers in en uit het water helpen en helpen bij de 

start.  

2.15.4 Een begeleider mag een blinde of slechtziende zwemmer ‘aantikken’ om op die 

manier te verwittigen dat hij de kant nadert. Deze begeleider wordt de 

‘aantikker’ genoemd.  

2.15.5 Indien een zwemmer een aantikker nodig heeft, wordt aan elke zijde van het 

zwembad een aantikker voorzien. Voor zwemmers met classificatie S11, SB11 en 

SM11 is een aantikker verplicht.  

2.15.6 Het aantikmechanisme moet veilig zijn.  

2.15.7 De zwemmers die gebruik maken van een aantikker krijgen aan elke zijde van 

het zwembad een enkel of dubbel teken voor ze de muur bereiken.  

2.15.8  De begeleiders krijgen toegang tot de competitiezone een uur voor de wedstrijd 

aanvangt.  

 

2.16 Tijdmeting en automatische officiële procedures  

 

De tijdsopname moet gebeuren door middel van een automatisch elektronisch 

tijdsopnamesysteem of semiautomatisch elektronisch tijdsopnamesysteem. 

Indien dit niet mogelijk is, blijven onderstaande regels van toepassing.  

 

2.16.1 Elk tijdopname-instrument dat door een official bediend wordt, wordt beschouwd 

als chronometer. Deze tijden dienen steeds opgenomen te worden door drie 

tijdopnemers. Handgestopte tijden zullen genoteerd worden tot op 1/100e van 

een seconde. Indien geen automatische apparatuur gebruikt wordt, zal de 

officiële handgestopte tijd als volgt bepaald worden: 
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2.16.1.1 Indien twee van de drie chrono’s dezelfde tijd aangeven, terwijl de 

derde verschilt, dan is de officiële tijd deze van de twee gelijke tijden. 

 

2.16.1.2 Indien de drie chrono’s verschillen, dan is de officiële tijd deze van de 

 chrono die de middelste tijd aangeeft. 

 

2.16.1.3 Indien slechts twee van de drie chrono’s werken, dan is de officiële tijd 

deze van de gemiddelde tijd. Indien nodig aangepast tot de dichtstbij 

 gelegen 100e van een seconde trager. 

 

2.16.2 Indien automatische tijdmeting niet voorhanden is, moet deze vervangen 

worden door een hoofdtijdopnemer, drie tijdopnemers per baan en twee extra 

tijdopnemers (deze neemt de plaats in van een tijdopnemer van wie de chrono 

niet startte of stopte tijdens een event of die door een of andere reden niet in 

staat was de tijd op te nemen). Indien drie digitale chrono’s per baan worden 

gebruikt, worden de uiteindelijke officiële tijden en plaatsen bepaald door tijd.  

 

2.16.2.1 Indien automatische tijdopname niet voorhanden is of er geen drie 

 chrono’s per baan kunnen worden gebruikt, zijn aankomstrechters 

 noodzakelijk. 

 

2.16.3 De automatische tijdmeting staat onder toezicht van aangeduide officials. De 

tijden die genoteerd worden door de automatische tijdmeting worden gebruikt 

om de plaatsen en de tijden van elke baan vast te stellen. 

 

2.16.4 Indien automatische tijdmeting wordt gebruikt, mogen de resultaten slechts 

genoteerd worden tot op 1/100e van en seconde. Indien de tijden beschikbaar 

zijn tot op 1/1000e van een seconde, zal het derde cijfer noch genoteerd, noch 

gebruikt worden om tijd of plaats aan te duiden. Bij gelijke tijden zullen alle 

zwemmers die tot op 1/100ste van een seconde dezelfde tijd hebben 

gezwommen, dezelfde plaats toegewezen krijgen. Het scorebord zal enkel tijden 

tot op 1/100e van een seconde tonen. 

 

2.16.5 Tijden genoteerd door de automatische tijdmeting alsook de aflossing tijdens 

aflossingswedstrijden, krijgen voorrang op de beslissingen van kamprechters of 

tijdopnemers indien automatische tijdmeting wordt gebruikt. 

 

2.16.6 De officiële tijd zal als volgt worden bepaald: 

 

2.16.6.1 Indien de tijd bepaald werd door de automatische tijdmeting zal deze tijd de 

officiële tijd zijn. 
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2.16.6.2 Indien de tijd niet bepaald werd door de automatische tijdmeting wordt de tijd 

bepaald door de semi-automatische tijdmeting of door drie digitale chrono’s. 

 

2.16.7 Indien de automatische tijdmeting de plaats en/of tijd van één of meerdere 

zwemmers tijdens een bepaald event niet heeft kunnen registreren, wordt de 

officiële tijd als volgt bepaald: 

 

2.16.7.1 Een zwemmer van wie de tijd en plaats geregistreerd werd door de 

automatische tijdmeting, behoudt zijn respectievelijke rangorde in  vergelijking 

met de andere zwemmers van wie de tijd en plaats geregistreerd werd door 

automatische tijdmeting. 

2.16.7.2 Een zwemmer van wie de plaats niet geregistreerd werd door de automatische 

tijdmeting maar wel de tijd, verkrijgt zijn respectievelijke rangorde door zijn 

tijd te vergelijken met de tijd van de andere zwemmers die geregistreerd werd 

door automatische tijdmeting. 

2.16.7.3 Een zwemmer van wie de plaats noch de tijd werd geregistreerd door de 

automatische tijdmeting, verkrijgt zijn respectievelijke rangorde door de tijd te 

nemen van de semi automatische tijdmeting of drie digitale chrono’s. 

 

2.16.8 De respectievelijke rangorde van de aankomsten in de reeksen worden als volgt 

bepaald: 

 

2.16.8.1 De rangorde van alle zwemmers wordt bepaald door het vergelijken van hun 

officiële tijden. 

2.16.8.2 Indien een zwemmer een zelfde officiële tijd heeft als één of meerdere andere 

zwemmers, zullen deze zwemmers dezelfde rangorde krijgen bij de aankomst 

van dat event. 

 

2.16.9 Indien automatische tijdmeting wordt gebruikt, kan het toch noodzakelijk zijn 

om alle tijdopnemers in te zetten. Dit hoeft niet indien een 

videotijdmetingsysteem voorhanden is of in het geval er met aankomstrechters 

gewerkt wordt. 

 

2.16.10 Voor de starters van een aflossingswedstrijd worden alle 50 en 100m 

tussentijden opgenomen en gepubliceerd bij de officiële tijden. 

 

 



REGLEMENT ZWEMMEN FYS| OKTOBER 2014 | 52 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

2.16.10.1 Indien een diskwalificatie gebeurt tijdens een aflossingswedstrijd, dienen de 

officiële tijden van de gedeeltes vóór de diskwalificatie in de officiële uitslag 

vermeld te worden. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

2.17 Klassement 

 

2.17.1 IPC Swimming houdt wereld- en regionale klassementen bij van zowel korte als 

lange baan gebaseerd op de resultaten van het organiserend comité van IPC 

Swimming goedgekeurde wedstrijden. 

 

2.17.2 De resultaten moeten overgemaakt worden binnen de 15 dagen na de wedstrijd 

d.m.v. het officiële IPC Swimming formulier. 

 

2.17.3 Enkel atleten die over een licentie beschikken, een sportklasse Review of 

Confirmed hebben, en voldoen aan de klassementslimieten, zullen worden 

opgenomen in het klassement. 

 

2.18 Wereld- en regionale records 
 

2.18.1 Voor beide geslachten, bij regionale en/of wereldrecords in korte en lange baan 

 worden volgende zwemstijlen in volgende afstanden erkend:  

 

Individueel 

50m vrije slag   S1-S14 

100m vrije slag    S1-S14 

200m vrije slag    S1-S5, S14 

400m vrije slag    S6-S14 

800m vrije slag   S6-S14 

1500m vrije slag   S6-S14 

50m rugslag    S1-S14 
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100m rugslag   S1-S14 

200m rugslag   S6-S14 

50m schoolslag   SB1-SB14 

100m schoolslag   SB1-SB14 

200m schoolslag   SB4-SB14 

50m vlinderslag   S1-S14 

100m vlinderslag   S5-S14 

200m vlinderslag   S8-S14 

75m individuele wisselslag  SM1-SM4 (korte baan zonder   

     vlinderslag) 

100m individuele wisselslag SM1-SM14 (enkel korte baan) 

150m individuele wisselslag SM1-SM4 (zonder vlinderslag) 

200m individuele wisselslag SM3-SM14 

400m individuele wisselslag SM8-SM14 

 

Aflossing 

4x 50m vrije slag S14 en maximum 20 punten voor S1-S10 

4x 100m vrije slag S14 en maximum 34 punten voor S1-S10 

4x 100m vrije slag Maximum 40 punten voor S1-S10 

4x 50m wisselslag S14 en maximum 20 punten voor S1-S10 

4x 100m wisselslag S14 en maximum 34 punten voor S1-S10 

4x 50m vrije slag Max. 49 punten voor blinden en slechtzienden 

4x 100m vrije slag Max. 49 punten voor blinden en slechtzienden 

4x 50m wisselslag Max. 49 punten voor blinden en slechtzienden 

4x100m wisselslag Max. 49 punten voor blinden en slechtzienden 

 

2.18.2 Elk record dient gezwommen te worden in een officiële wedstrijd of tijdens een 

 individuele recordpoging op een IPC Swimming erkende wedstrijd. 

 

Toepassing in België voor Belgische records 

Recreatief Competitief BK 

Niet mogelijk om een 

record te zwemmen. 

vt Vt 

 

2.18.2.1 De lengte van elke baan moet bekrachtigd worden door een deskundige. 
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Toepassing in België voor Belgische records 

Recreatief Competitief BK 

Nvt Vt, conform het 

zwemreglement van KBZB 

Vt, conform het zwemreglement van 

KBZB 

 

2.18.2.2 Bij gebruik van een verplaatsbare wand moet het opmeten van de baan 

bevestigd worden bij het afsluiten van de reeks tijdens welke de tijd was 

bereikt.  

 

Toepassing in België voor Belgische Records 

Recreatief Competitief BK 

Nvt Vt, conform het 

zwemreglement van KBZB 

Vt, conform het zwemreglement van 

KBZB 

 

2.18.2.3 Records worden aanvaard als de tijd wordt opgenomen door: 

 automatische elektronische opname of 

 semi-automatische elektronische opname (indien automatische 

elektronische opname niet werkt) 

 drie digitale chronometers (indien automatische elektronische opname niet 

werkt) 

 

Toepassing in België voor Belgische records 

Recreatief Competitief BK 

Niet mogelijk om een 

record te zwemmen 

vt  vt  

 

2.18.3 Tijden die gelijk zijn tot op 1/100e van een seconde worden erkend als gelijke 

tijd en de zwemmers die deze tijd zwemmen worden ‘gezamenlijke 

recordhouders’ genoemd. 

 

2.18.4 Records kunnen enkel behaald worden in zoet water. Er worden geen 

wereldrecords genoteerd in zee – of oceaanwater.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt vt  Vt 
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2.18.5 Een zwemmer mag een record aanvragen voor een tussenafstand bij een 

individuele wedstrijd. Hijzelf of zijn teammanager dient dit evenwel uitdrukkelijk 

te vragen aan de scheidsrechter, zodat deze tussentijd speciaal opgenomen of 

genoteerd wordt via de automatische elektronische apparatuur. De zwemmer 

moet de volledige afstand uit zwemmen wil hij het tussenrecord erkend zien. 

 

Toepassing in België voor een Belgisch record 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt  Nvt 

 

2.18.6 De eerste zwemmer van een aflossingsteam mag een record aanvragen als de 

zwemmer, teammanager of verantwoordelijke official expliciet vraagt aan de 

scheidsrechter dat de prestatie geregistreerd wordt. Indien de eerste zwemmer 

van een aflossingsteam zijn afstand in een recordtijd aflegt, steeds 

overeenkomstig de voorschriften van de stijl, kan deze recordtijd niet geweerd 

worden door de uitsluiting van de ploeg als gevolg van de fout(en) begaan nadat 

hij zijn record gezwommen heeft. 

 

Toepassing in België voor een Belgische record 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt  Vt 

 

2.18.7 Alle records die gevestigd worden op internationale wedstrijden waarop IPC 

 Swimming officials aanwezig zijn, worden automatisch goedgekeurd. 

 

2.18.8 Zwemmers die deelnemen in een hogere klasse komen in aanmerking om een 

record te vestigen in hun eigen klasse. 

 

Toepassing in België voor een Belgische record 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt  vt 

 

2.18.9 IPC Swimming moet op de hoogte gebracht worden en het IPC Swimming 

 aanvraagformulier moet ontvangen worden uiterlijk 15 dagen voor het record 

 gezwommen zal worden. 

 

Toepassing in België voor een Belgische record 
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Recreatief Competitief BK 

nvt nvt  nvt 

 

2.18.10 Aanvragen voor records moeten gebeuren aan de hand van de officiële IPC 

 Swimming formulieren door de verantwoordelijke van het organiserend comité 

 en moeten een kopie bevatten van de automatische elektronische tijdopname. 

 Enkel IPC Swimming heeft de autoriteit om records goed te keuren. 

 

2.18.11 Records worden enkel erkend bij IPC Swimming goedgekeurde wedstrijden, als 

 de atleet bij de aanvang van de wedstrijd over een licentie beschikt en een 

 classificatie ‘Confirmed’ heeft (of een classificatie ‘Review’ heeft waarbij de 

datum gekend is waarop zijn classificatie herzien zal worden, doordat zijn 

beperking evolueert).  

 

2.18.12 Om als officieel record erkend te worden, moet een atleet met een classificatie N 

(New) of R (Review) deelnemen aan een internationale classificatie binnen de 

zes weken na een recordpoging.  

 

Toepassing in België voor Belgisch record 

Recreatief Competitief BK 

Nvt nvt nvt 

 

2.18.13 Indien de zwemmer verandert van classificatie, zie paragraaf 2.11. 

 

2.18.14 Als de aanvraag voor een record aanvaard wordt, zal er een certificaat, getekend 

door de voorzitter van IPC Swimming opgestuurd worden naar de desbetreffende 

lidstaat van de zwemmer. 

 

Toepassing in België voor Belgisch record 

Recreatief Competitief BK 

Nvt Vt, BPC stuurt goedkeuring 

naar desbetreffende club.  

Vt, BPC stuurt goedkeuring naar 

desbetreffende club. 
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3 Zwemregels  

 

3.1 De start 

 

3.1.1 Bij het begin van elke wedstrijd zal de kamprechter een aantal korte 

 fluitsignalen geven om de zwemmers uit te nodigen hun kledij, behalve de 

 zwemkledij, uit te trekken. Na het lange fluitsignaal begeven de zwemmers zich 

 naar het startblok (voor rugslag en wisselslag aflossing rechtstreeks in het 

 water). Een tweede lang fluitsignaal brengt de rugzwemmers en de 

 aflossingszwemmers in de startpositie. Wanneer zwemmers en officials klaar zijn 

 voor de start, zal de kamprechter met een uitgestrekte arm een gebaar geven 

 aan de starter. Op dat moment staan de zwemmers onder de controle van de 

 starter. De arm blijft uitgestrekt tot de start is gegeven. 

 

3.1.2 Bij het starten van een wedstrijd staat de starter aan de kant van het zwembad 

 op ongeveer 5m van de startzijde van het bad. Op deze manier kunnen de 

 tijdopnemers en de zwemmers het startsignaal zien en/of horen. 

 

3.1.3 De start in vrije slag, schoolslag, vlinderslag en individuele wisselslag (indien de 

vlinderslag de eerste slag is) gebeurt met een duiksprong. Bij het lange 

fluitsignaal van de kamprechter (3.1.1) nemen de zwemmers plaats op het 

startblok. Op het bevel van de starter ‘Op uw plaatsen’ nemen zij onmiddellijk de 

starthouding aan en moet minstens één voet aan de voorzijde van het startblok 

staan. De stand van de handen heeft geen belang. Wanneer alle zwemmers 

onbeweeglijk staan, geeft de starter het startsignaal. (SM 4.2) 

3.1.3.1 Voor een zwemmer met een visuele handicap geldt dat ze zich op het lange 

fluitsignaal kunnen oriënteren voordat het bevel ‘Op uw plaatsen‘ wordt gezegd. 

3.1.3.2 Een zwemmer met evenwichtsproblemen mag assistentie gebruiken om het 

evenwicht te bewaren op het startblok. De vrijwilliger mag hem ondersteunen 

aan het bekken, de hand, de arm, enz. De assistentie mag hem helpen om 

onbeweeglijk te blijven staan bij de start maar mag er echter niet toe bijdragen 

dat er voordeel ontstaat ten opzichte van de andere zwemmers bv. 

vastgehouden worden in een positie van minder dan 90 verticale graden op het 

startblok. Het is niet toegestaan om de zwemmer een impuls (duwbeweging) te 

geven bij de start. 

3.1.3.3 Een zwemmer kan de toelating krijgen om naast het startblok te starten. 

3.1.3.4 Een zwemmer kan de toelating krijgen om een zittende positie aan te nemen op 

het startblok. 
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3.1.3.5 Een zwemmer kan de toelating krijgen om in het water te starten, maar de 

zwemmer is verplicht om één hand in contact te houden met de zwembadrand 

tot het startsignaal wordt gegeven. Het is verboden in of op de overloopgoot te 

staan alsook op de bodem van het zwembad. 

3.1.3.6 Zwemmers uit klasse S1-S3 worden toegelaten om hun voet/voeten tegen de 

muur te houden tot het startsignaal wordt gegeven. Er mag bij de start geen 

extra impuls (duwbeweging) gegeven worden aan de zwemmer. 

3.1.3.7 Indien een zwemmer de zwembadrand niet kan vastgrijpen bij een start in het 

water, kan een assistent en/of een ondersteunend hulpmiddel toegestaan 

worden. Het hulpmiddel moet vóór de aanvang van de wedstrijd goedgekeurd 

worden op veiligheid door het IPC Swimming personeel. Het hulpmiddel of de 

assistent mag geen extra impuls (duwbeweging) geven aan de zwemmer. De 

zwemmer moet met minstens één lichaamsdeel contact houden met de 

zwembadrand totdat het startsignaal wordt gegeven. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Goedkeuring wordt 

opgenomen door de 

kamprechter 

Goedkeuring wordt opgenomen door 

de kamprechter 

 

3.1.3.8 Om schaafwonden te verhinderen, mag een handdoek of iets dergelijks geplaatst 

worden op het startblok. 

3.1.3.9 Een zwemmer zal in het water starten als dit bij de classificatie werd vastgelegd.  

 

3.1.4 De start bij de rugslag en de wisselslag aflossing gebeurt vanuit het water. Bij 

het lange fluitsignaal van de kamprechter (3.1.1) gaan de zwemmers 

onmiddellijk te water. Bij het tweede lange fluitsignaal van de kamprechter 

keren zij, zonder onnodige vertraging, naar de startpositie terug. Wanneer alle 

zwemmers de juiste starthouding hebben aangenomen beveelt de starter ‘Op Uw 

Plaatsen’. Als alle zwemmers onbeweeglijk zijn, geeft de starter het startsignaal. 

 

3.1.5 Bij IPC Swimming wedstrijden en erkende wedstrijden wordt het startbevel ‘Take 

your marks’ steeds in het Engels gegeven. Het  startsein moet weerklinken door 

luidsprekers aan elke startblok.  
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Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt De taal van de regio waar de 

competitie doorgaat wordt 

gehanteerd. 

De Engelse taal wordt gehanteerd. 

 

3.1.6 Elke zwemmer die vóór het startsignaal vertrekt, zal gediskwalificeerd worden. 

Wanneer het startsignaal klinkt voor de diskwalificatie bekrachtigd wordt, gaat 

de wedstrijd verder en worden de zwemmer of zwemmers gediskwalificeerd 

wanneer de wedstrijd beëindigd is. Indien de diskwalificatie bekrachtigd wordt 

vóór het startsignaal klinkt, wordt het startsignaal niet gegeven. De 

overgebleven zwemmers worden teruggeroepen en er wordt opnieuw gestart. De 

kamprechter herhaalt de startprocedure beginnende met een lang fluitsignaal 

(een tweede voor Rugslag) zoals beschreven in 3.1.1. 

 

3.1.7 Indien een S1-10 en S14 zwemmer bijkomend doof is, mag de begeleiding het 

 startsignaal geven op een non-verbale manier indien er geen lichtsignaal 

 beschikbaar is. 

 

3.1.8 Indien een zwemmer met een visuele beperking bijkomend doof is, mag de 

begeleider het startsignaal overbrengen op een non-verbale manier. 

 

3.2 Vrije slag 

 

3.2.1 In een als ‘Vrije slag’ aangekondigd nummer mag de zwemmer om het even 

welke stijl zwemmen. In een wisselslag aflossing of bij de individuele wisselslag 

moet het vrije slag gedeelte gezwommen worden in om het even welke stijl 

behalve de rugslag, schoolslag of vlinderslag. 

 

3.2.2 Bij het beëindigen van elke lengte en bij aankomst dient de zwemmer met een 

deel van het lichaam de muur te raken. 

 

3.2.3 Tijdens de hele wedstrijd moet een deel van het lichaam van de zwemmer het 

wateroppervlak doorbreken. Bij een keerpunt en na de start mag de zwemmer 

wel volledig onder water zwemmen. Zijn hoofd dient het wateroppervlak te 

doorbreken ten laatste 15m na start of keerpunt. 



REGLEMENT ZWEMMEN FYS| OKTOBER 2014 | 60 

 

3.2.3.1 Voor S1-S5 zwemmers moet bij elke volledige slagcyclus minstens een deel van 

het lichaam het wateroppervlak doorbreken. Een slagcyclus is gedefinieerd als 

een volledige rotatie van het schoudergewricht en/of een volledige op- en 

neerwaartse beweging van het heupgewricht 

 

3.2.4 Indien een zwemmer tijdens een wedstrijd vrije slag of tijdens het vrije slag 

gedeelte van een wedstrijd wisselslag op de bodem stil staat, zal deze niet 

worden gediskwalificeerd. Hij mag echter niet stappen.  

 

3.3 Rugslag 

3.3.1 Voor het startsignaal moeten de zwemmers klaar liggen in het water met het 

gezicht naar de startzijde gericht. Beide handen dienen de starthandgrepen vast 

te grijpen. Het is niet toegestaan om in of op de overloopgoot te staan of de 

tenen over de boord van de overloopgoot te buigen. 

3.3.1.1 Zwemmers die beide starthandgrepen niet kunnen vasthouden, krijgen de 

toelating om de starthandgrepen met één hand vast te houden. 

3.3.1.2 Zwemmers die geen enkele starthandgreep kunnen vastgrijpen, krijgen de 

toelating om de zwembadrand vast te grijpen. 

3.3.1.3 Indien een zwemmer de starthandgrepen noch de zwembadrand kan vastgrijpen, 

kan worden toegestaan in het gebruik van een assistent of een ondersteunend 

hulpmiddel. Het hulpmiddel moet vóór de aanvang van de wedstrijd 

goedgekeurd worden op veiligheid door een vertegenwoordiger van IPC 

Swimming. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Deze controle wordt 

uitgevoerd door de 

kamprechter. 

Deze controle wordt uitgevoerd door 

de kamprechter. 

 

Het hulpmiddel of de assistent mag geen extra impuls (duwbeweging) geven aan 

de zwemmer. De zwemmer moet met minstens één lichaamsdeel contact houden 

met de zwembadrand totdat het startsignaal wordt gegeven. 

 

3.3.2 Bij het startsignaal en na het keren, duwt de zwemmer zich af en zwemt op de 

rug gedurende de hele wedstrijd, behalve bij het uitvoeren van het keerpunt 

omschreven in 3.3.4. De normale ligging in rugslag laat een rollende beweging 

toe tot aan, maar niet inbegrepen, 90 graden vanaf het horizontale vlak, en dit 
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gedurende elk ogenblik van de wedstrijd. De houding van het hoofd speelt geen 

rol. 

 

3.3.3 Tijdens de hele wedstrijd moet een deel van het lichaam van de zwemmer het 

wateroppervlak doorbreken. Bij een keerpunt en na de start mag de zwemmer 

wel volledig onder water zwemmen. Zijn hoofd dient het wateroppervlak te 

doorbreken ten laatste 15m na start of keerpunt. 

3.3.3.1 Voor S1-S5 zwemmers die op hun rug zwemmen moet bij elke volledige 

slagcyclus minstens een deel van het lichaam het wateroppervlak doorbreken. 

Een slagcyclus is gedefinieerd als een volledige rotatie van het schoudergewricht 

en/of een volledige op- en neerwaartse beweging van het heupgewricht. 

 

3.3.4 Bij het keerpunt dient de zwemmer met een deel van zijn lichaam de muur aan 

te raken in zijn respectievelijke baan. Gedurende het keerpunt mogen de 

schouders over de verticale as gedraaid worden naar de borst toe, waarna een 

ononderbroken armtrekbeweging, hetzij met één arm hetzij met beide armen 

gelijktijdig, het keerpunt inzet. De zwemmer moet de rugligging terug 

aangenomen hebben wanneer hij de muur verlaat. 

3.3.4.1 Bij een zwemmer geen armen heeft, of zijn armen niet kan gebruiken tijdens het 

keerpunt, zal, eens het lichaam de rugligging verlaten heeft, de draaibeweging 

ingezet worden. De zwemmer moet de rugligging terug aangenomen hebben 

wanneer hij de muur verlaat. 

 

3.3.5 Bij de aankomst van de wedstrijd dient de zwemmer in rugligging de muur te 

raken in zijn respectievelijke baan. 

 

3.4 Schoolslag 

 

3.4.1 Na de start en na elk keerpunt mag de zwemmer één armslag volledig terug 

naar de benen trekken terwijl hij volledig onder water kan zijn. Eén enkele 

vlinderslag is toegestaan tijdens de eerste armslag. Deze wordt gevolgd door 

een schoolslag. 

3.4.1.1 Indien een zwemmer na de start en na elk keerpunt niet in staat is om zich af te 

duwen met zijn benen, mag hij een armbeweging uitvoeren die echter niet 

gelijktijdig mag zijn aan een armbeweging in het horizontale vlak. Dit om terug 

tot buikligging te komen. 
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3.4.2 Vanaf het begin van de eerste armbeweging na de start en na elk keerpunt moet 

het lichaam in borstligging zijn. Op elk ander moment is het niet toegestaan het 

lichaam te rollen, behalve bij het keerpunt na het aanraken van de muur waarbij 

het is toegestaan om te keren op eender welk manier zolang het lichaam in 

borstligging is na het verlaten van de muur. 

Vanaf de start en gedurende de hele wedstrijd moet de slagcyclus bestaan uit 

één armbeweging en één beenbeweging in die volgorde. 

Alle bewegingen van de armen moeten simultaan, in het zelfde horizontale vlak 

worden uitgevoerd zonder alternerende bewegingen. 

3.4.2.1 Indien een zwemmer geen benen, armen of een deel daarvan meer bezit, zal de 

respectievelijke arm- of beenbeweging beschouwd worden als een volledige slag. 

 

3.4.3 De handen moeten, weggaande van de borst, samen naar voor gebracht worden 

op, onder of boven het wateroppervlak. De ellebogen moeten onder het 

wateroppervlak blijven behalve bij de laatste armbeweging bij het keerpunt, 

gedurende het keerpunt en bij de laatste armbeweging bij de aankomst. De 

handen worden terug naar achter gebracht op of onder het wateroppervlak. 

Behalve tijdens de eerste slag na de start en na elk keerpunt mogen de handen 

bij het terugkeren niet voorbij de heupen gebracht worden. 

3.4.3.1 Zwemmers met een visuele beperking die een keerpunt of het einde van de 

wedstrijd naderen mogen hun handen naar voren brengen op elke moment van 

de slag onmiddellijk nadat ze aangetikt werden.  

 

3.4.4 Tijdens elke volledige slag moet de zwemmer met een deel van het hoofd het 

wateroppervlak doorbreken. Het hoofd dient evenwel het wateroppervlak te 

doorbreken alvorens de handen terug naar binnen gebracht worden op het 

ogenblik dat zij de maximale zijwaartse uitstrekking bereiken van de tweede 

armbeweging. Alle beenbewegingen moeten gelijktijdig uitgevoerd worden en in 

het zelfde horizontale vlak, zonder wisselende bewegingen. 

3.4.4.1 Een zwemmer met een handicap aan de onderste ledematen moet gedurende de 

hele wedstrijd de intentie tonen om een gelijktijdige beweging uit te voeren en 

dit in het zelfde horizontale vlak. Hij mag ook de benen of het been gedurende 

de hele wedstrijd slepen of trekken  

 

3.4.5 De voeten moeten buitenwaarts gedraaid worden tijdens de stuw(duw) fase van 

de beweging. Een schaarbeweging, fladderende beweging of neerwaartse 

vlinderslag is niet toegelaten tenzij bij de uitzondering volgens 3.4.1. Het is 

toegelaten het wateroppervlak met de voeten te doorbreken, op voorwaarde dat 
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de beweging niet gevolgd wordt door een neerwaartse beweging in de vorm van 

een neerwaartse vlinderslag. 

3.4.5.1 Een zwemmer die één of beide benen en/of voeten niet kan gebruiken, wordt 

niet gedwongen om de voeten buitenwaarts te draaien tijdens de stuw(duw) fase 

van de beweging. 

 

3.4.6 Bij elk keerpunt en bij de aankomst van de wedstrijd, moet het aanraken van de 

muur met twee handen gelijktijdig en gescheiden gebeuren op, boven of onder 

het wateroppervlak. 

Bij de laatste slag voor het keerpunt en voor de aankomst is een armbeweging 

zonder een daaropvolgende beenbeweging toegestaan. Het hoofd mag na de 

laatste armtrekbeweging opnieuw onder het wateroppervlak gaan, mits het 

wateroppervlak werd doorbroken op enig moment tijdens de laatste volledige of 

onvolledige armtrekbeweging voor het aantikken. 

Interpretatie: “gescheiden” betekent hier dat de handen niet op elkaar gestapeld 

kunnen zijn bij het aantikken. Het is niet noodzakelijk om ruimte tussen beide 

handen te zien en incidenteel contact van de vingers is geen probleem. 

3.4.6.1 Bij elk keerpunt en bij de aankomst van de wedstrijd, waarbij de 

zwemmer verschillende armlengtes heeft moet enkel de langste arm de 

muur aantikken, maar beide armen moeten gelijktijdig voorwaarts 

worden uitgestrekt. 

3.4.6.2 Bij elk keerpunt en bij de aankomst van de wedstrijd, waarbij de 

bovenste ledematen van een zwemmer te kort zijn om boven het hoofd 

uit te strekken moet de zwemmer aantikken met enig deel van het 

bovenlichaam. 

3.4.6.3 Bij elk keerpunt en bij de aankomst van de wedstrijd, waarbij de 

zwemmer slechts 1 arm gebruikt voor de slagcyclus mag de zwemmer 

de muur met slechts 1 hand/arm aantikken. 

3.4.6.4 Bij elk keerpunt en bij de aankomst van de wedstrijd, waarbij de 

zwemmer een beperking heft aan de schouder/elleboog, moet enkel de 

langste arm de muur aantikken, maar beide armen moeten gelijktijdig 

voorwaarts worden uitgestrekt. 

3.4.6.5 SB11-12 zwemmers kunnen moeilijkheden ondervinden bij het 

simultaan aantikken bij elk keerpunt en bij de aankomst van de 

wedstrijd als gevolg van contact met de zwemlijn. De zwemmer zal in dit 

geval niet worden gediskwalificeerd op voorwaarde dat er geen voordeel 

werd behaald. 
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3.5 Vlinderslag 

 

3.5.1 Vanaf het begin van de eerste armbeweging na de start en na elk keerpunt moet 

het lichaam in borstligging blijven. Onder water “kicks” op de zijkant zijn 

toegestaan. Op elk ander moment is het niet toegestaan het lichaam te rollen, 

behalve bij het keerpunt na het aanraken van de muur waar het is toegestaan 

om te keren op eender welke manier zolang het lichaam in borstligging is na het 

verlaten van de muur. 

3.5.1.1 Een zwemmer die niet in staat is om zich af te duwen met zijn benen, mag na de 

start en na elk keerpunt een armbeweging uitvoeren die echter niet gelijktijdig 

gebeurt. Dit om tot buikligging te komen. 

 

3.5.2 Beide armen moeten gelijktijdig voorwaarts over het water worden en gelijktijdig 

achterwaarts onder het water worden gebracht gedurende de hele wedstrijd, 

onderworpen aan 3.5.5. Dit betekent dat de volledige arm van schouder tot pols, 

niet enkel een deel ervan, boven het wateroppervlak weer naar voor gebracht 

moet worden. Het is daarbij geen vereiste om ruimte te zien tussen de arm en 

het water. 

3.5.2.1 S11-12 zwemmers kunnen moeilijkheden bij het gelijktijdig voorwaarts brengen 

van de armen als gevolg van contact met de zwemlijn. De zwemmer zal in dit 

geval niet worden gediskwalificeerd op voorwaarde dat er geen voordeel werd 

behaald. 

3.5.2.2 Zwemmers met een visuele beperking die een keerpunt of de aankomst naderen 

kunnen hun armen voorwaarts onder water naar voor brengen onmiddellijk 

nadat zij werden aangetikt. 

3.5.2.3 Bij het ontbreken van een deel van de arm, moet het resterende deel van de 

arm gelijktijdig met de andere arm naar voor worden gebracht. 

3.5.2.4 Indien een zwemmer één arm gebruikt voor de slag, zal deze arm voorwaarts 

boven het water naar voor worden gebracht. 

 

3.5.3 Alle op- en neergaande bewegingen van de benen moeten gelijktijdig uitgevoerd 

worden. De benen of voeten dienen niet noodzakelijk op dezelfde hoogte 

gehouden te worden. Afwisselende bewegingen worden echter niet toegestaan. 

3.5.3.1 Indien een zwemmer slechts één been kan gebruiken, mag het niet-functionele 

been slepen.  
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3.5.4 Bij elk keerpunt en bij de aankomst van de wedstrijd, moet het aanraken van de 

muur met twee handen gelijktijdig en gescheiden gebeuren op, boven of onder 

het wateroppervlak. 

 “Gescheiden” betekent hier dat de handen niet op elkaar gestapeld kunnen zijn 

bij het aantikken. Het is niet noodzakelijk om ruimte tussen beide handen te zien 

en incidenteel contact van de vingers is geen probleem.  

3.5.4.1 Bij elk keerpunt en bij de aankomst van de wedstrijd, waarbij de zwemmer 

verschillende armlengtes heeft moet enkel de langste arm de muur aantikken, 

maar beide armen moeten gelijktijdig voorwaarts worden uitgestrekt. 

3.5.4.2 Bij elk keerpunt en bij de aankomst van de wedstrijd, waarbij de bovenste 

ledematen van een zwemmer te kort zijn om boven het hoofd uit te strekken 

moet de zwemmer aantikken met enig deel van het bovenlichaam. 

3.5.4.3 Bij elk keerpunt en bij de aankomst van de wedstrijd, waarbij de zwemmer 

slechts 1 arm gebruikt voor de slagcyclus mag de zwemmer de muur met slechts 

1 hand/arm aantikken. 

3.5.4.4 Bij elk keerpunt en bij de aankomst van de wedstrijd, waarbij de zwemmer een 

beperking heft aan de schouder/elle boog, moet enkel de langste arm de muur 

aantikken, maar beide armen moeten gelijktijdig voorwaarts worden uitgestrekt. 

3.5.4.5 S11-12 zwemmers kunnen moeilijkheden ondervinden bij het simultaan 

aantikken bij elk keerpunt en bij de aankomst van de wedstrijd als gevolg van 

contact met de zwemlijn. De zwemmer zal in dit geval niet worden 

gediskwalificeerd op voorwaarde dat er geen voordeel werd behaald. 

3.5.4.6 Een zwemmer zonder functionele benen mag, om de muur aan te raken, bij elk 

keerpunt en bij aankomst van de wedstrijd een halve slag uitvoeren met de 

arm(en) onder water om voorwaarts terugkeren tot de uitgangspositie.  

 

3.5.5 Na de start en na elk keerpunt is het de zwemmer toegestaan één of meerdere 

bewegingen met de voeten en één armtrekbeweging onder water uit te voeren 

om terug aan het wateroppervlak te komen. Het is de zwemmer toegestaan 

maximaal 15m volledig onder water te blijven na start en keerpunt. Op dat punt 

moet het hoofd het wateroppervlak doorbroken hebben. De zwemmer moet aan 

het wateroppervlak blijven tot het volgende keerpunt of tot aan de aankomst. 

 

3.6 Wisselslag  

 

3.6.1 In de individuele wisselslag zwemt de zwemmer de vier te zwemmen stijlen in 

 deze volgorde: vlinderslag, rugslag, schoolslag en vrije slag. Elke slag dient een 

 kwart (1/4) van de af te leggen afstand te omvatten. 
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3.6.1.1 In de 150m en 75m individuele wisselslag moet de zwemmer drie stijlen in deze 

volgorde afwerken: rugslag, schoolslag en vrije slag. Elke slag dient één derde 

(1/3) van de af te leggen afstand te omvatten. 

 

3.6.2 In de wisselslag aflossing zwemmen de zwemmers de vier te zwemmen stijlen in 

deze volgorde: rugslag, schoolslag, vlinderslag en vrije slag. 

 

3.6.3 SM 9.3. Elk deel van de wisselslag dient beëindigd te worden in overeenkomst 

met de regels van de betreffende stijl. 

 

3.7 Aflossingswedstrijden 

 

3.7.1 Voor elke aflossingswedstrijd mag elk land één team inschrijven. De 

respectievelijke classificatie van de zwemmers blijft behouden in de 

aflossingswedstrijd. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Deelname van 

meerdere 

ploegen per 

club is mogelijk. 

Deelname van meerdere 

ploegen per club is mogelijk. 

Deelname van meerdere ploegen 

per club is mogelijk. 

 

3.7.2 De deelnemers van een aflossingsteam moeten dezelfde nationaliteit hebben. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt Enkel een ploeg waarvan alle 

deelnemers de Belgische 

nationaliteit hebben, kan Belgisch 

kampioen worden. 

 

3.7.3 De samenstelling van aflossingsploegen mag veranderd worden voor de reeksen 

en finales. De zwemmers moeten wel op de lijst staan van deelnemende 

zwemmers voor dat event. Indien er reeksen werden gezwommen zullen 

medailles uitgedeeld worden aan de zwemmers die in de reeksen en/of in de 

finale zwommen.  
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3.7.4 De namen van de zwemmers en hun klasse moeten in de volgorde waarin ze 

zullen zwemmen, ingevuld worden op het officiële IPC Swimming formulier ten 

laatste 1 uur voor de start van de sessie. De namen van de zwemmers tijdens de 

aflossingswedstrijd (Wisselslag) en hun respectievelijke zwemstijl, moeten 

vermeld worden. Indien de volgorde niet gerespecteerd wordt, zal dit leiden tot 

diskwalificatie. Vervanging wordt enkel toegestaan op grond van medische 

redenen.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt De organisator stelt het 

document op en bepaalt 

wanneer dit document moet 

ingediend worden. 

De organisator stelt het document 

op en bepaalt wanneer dit 

document moet ingediend worden. 

 

3.7.5 De reservezwemmer(s) voor de wisselslag moeten met naam en klasse op het 

officiële wisselslag formulier vermeld staan. In geval van aflossing wisselslag 

moet ook de slag vermeld staan die de zwemmer zou zwemmen.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Vt, conform art. 3.7.4 Vt, conform art. 3.7.4 

 

3.7.6 Aflossingsploegen worden samengesteld op basis van een puntensysteem. De 

klasse van een zwemmer staat gelijk aan de puntenwaarde van die zwemmer 

i.e. een S6 zwemmer is 6  punten waard, een SB12 zwemmer 12 punten, enz. 

 

3.7.7 Een aflossingsteam moet steeds bestaan uit vier zwemmers. Een gemengde 

aflossingsteam moet bestaan uit twee mannen en twee vrouwen. Tussentijden 

behaald tijdens deze wedstrijd kunnen niet gebruikt worden voor records of 

limiettijden. 

 

3.7.8 Bij aflossingswedstrijden wordt een ploeg gediskwalificeerd wanneer de voeten 

of een deel van het lichaam van een zwemmer het startblok verlaat alvorens het 

voorgaande ploeglid de muur aanraakt. 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt Vt 
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3.7.8.1 Een zwemmer in een aflossingswedstrijd mag starten in het water. De zwemmer 

mag echter het handcontact met de muur niet verbreken tot op het moment 

waarop het voorgaande ploeglid de muur aanraakt. Zo niet, wordt de zwemmer 

gediskwalificeerd.  

 

3.7.9 Bij een aflossingswedstrijd zal de ploeg uitgesloten worden waarvan een 

ploeglid, niet aangeduid voor dat specifieke deel van de wedstrijd, in het water 

gaat alvorens alle zwemmers van alle ploegen de wedstrijd beëindigd hebben. 

3.7.9.1 Een zwemmer in een aflossingswedstrijd die start in het water, mag  alleen in het 

water gaan nadat het ploeglid vóór hem aan dezelfde zijde van het bad in het 

water is gesprongen.  

 

3.7.10 De aantikker mag aangeven wanneer een zwemmer het einde van het zwembad 

nadert en wat de positie in de wedstrijd is. Een extra aantikker kan nodig zijn. 

Eén om aan te geven dat de zwemmer zijn deel van de wedstrijd heeft afgerond 

en één om de wissels aan te geven. Coaching is niet toegelaten. 

 

3.7.11 In Aflossingswedstrijden bepalen de keerpuntrechters aan de startzijde of een 

zwemmer in contact is met het startblok wanneer de voorgaande zwemmer de 

startmuur aanraakt. Indien automatische tijdmeting, die de wissels bij een 

aflossingswedstrijd registreert, aanwezig is, wordt deze gebruikt in 

overeenstemming met 2.16.  

 

3.8 De wedstrijd  

3.8.1 Alle individuele wedstrijden worden als aparte mannen- en aparte 

vrouwenwedstrijden gehouden.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Dames en heren kunnen 

samen zwemmen, maar 

worden in de uitslag apart 

opgenomen. 

Vt 

 

3.8.2 Een zwemmer die alleen zwemt, dient de volledige afstand af te leggen om 

gekwalificeerd te worden.  
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3.8.3 Een zwemmer moet de wedstrijd eindigen in dezelfde baan als waarin hij gestart 

is.  

3.8.3.1 Indien een zwemmer met een visuele beperking onopzettelijk na de start of na 

een keerpunt bovenkomt in een verkeerde baan die niet gebruikt wordt, is het 

toegestaan om de wedstrijd in die baan te beëindigen. Indien het nodig blijkt dat 

de zwemmer toch naar de juiste baan terug moet keren, mag de aantikker hem 

daarbij mondeling helpen. Dit mag echter enkel nadat hij de zwemmer duidelijk 

geïdentificeerd heeft door zijn naam te roepen. Op die manier wordt er 

vermeden dat men de andere deelnemers zou hinderen of storen. 

 

3.8.4 Bij alle reeksen moet een zwemmer bij het keerpunt lichamelijk contact hebben 

met het uiteinde van het zwembad of de baan. Het keerpunt moet vanaf de 

muur genomen worden en het is niet toegestaan zich af te duwen van of een 

stap te doen op de zwembadbodem.  

 

3.8.5 Het is niet toegelaten aan de vlotterlijnen te trekken. (SM10.6) 

 

3.8.6 Een andere zwemmer hinderen door over een baan heen te zwemmen of op een 

andere wijze storend te zijn, wordt bestraft met diskwalificatie van de 

overtreder. Indien deze fout bewust gemaakt wordt, zal de kamprechter dit feit 

rapporteren aan het NPC van het gastland, IPC Swimming en het NPC van de 

desbetreffende zwemmer.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt De kamprechter rapporteert 

aan de organisator en de 

clubverantwoordelijke. 

De kamprechter rapporteert aan de 

organisator, de 

clubverantwoordelijke en de 

respectievelijke liga. 

 

3.8.7 Wanneer een overtreding de gunstige uitslag van een zwemmer in gevaar 

brengt, kan de kamprechter beslissen hem toe te laten tot een volgende reeks. 

Indien de overtreding in een finale of in de laatste reeks plaats vindt, kan hij 

beslissen deze opnieuw te laten herzwemmen. (SM10.15) 

3.8.7.1 Voor zwemmers met een visuele handicap geldt dat als een onopzettelijke fout 

zou gebeuren tijdens een wedstrijd – veroorzaakt doordat een zwemmer na de 

start of na een keerpunt bovenkomt in een baan die in gebruik is door een 

andere zwemmer, of te dicht bij de vlotterlijn van zijn baan zwemt, enz. – de 
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kamprechter kan beslissen om één of alle zwemmers opnieuw te laten 

zwemmen. Als de fout gebeurt in een finale, mag de kamprechter beslissen om 

de finale opnieuw te laten zwemmen. 

 

3.8.8 S11, SB11 en SM11 zwemmers, met uitzondering van die zwemmers die in beide 

ogen protheses hebben, zijn verplicht om een ondoorschijnende 

(zwartgemaakte) zwembril te gebruiken. S11, SB11 en SM11 zwemmers van wie 

de gezichtsstructuur het niet toelaat om een zwembril te dragen, zijn verplicht 

om de ogen af te dekken met een niet doorschijnende bedekking. De brillen van 

de S11, SB11 en SM11 zwemmers worden bij aankomst van het respectievelijke 

event gecontroleerd.  

3.8.8.1 Indien de zwembril per ongeluk afvalt bij de duik of breekt tijdens de wedstrijd, 

wordt de zwemmer niet gediskwalificeerd.  

 

3.8.9 Een zwemmer mag geen hulpmiddel of zwempak gebruiken om zijn snelheid, 

drijfvermogen, uithoudingsvermogen te verhogen gedurende de wedstrijd (bv. 

Handschoenen met tussenweb, zwemvliezen, vinnen, enz.) (SM10.8). Elke vorm 

van strapping die onverwachte bewegingen verhindert, is verboden. Het gebruik 

van medische tape is niet toegestaan, met uitzondering van de situaties 

beschreven in paragraaf 6.2.5. 

3.8.9.1 Geen enkele zwemmer mag een protheses en /of ortheses gebruiken tijdens de 

wedstrijd (tenzij een oogprothese). 

 

3.8.10 Een zwemmer die niet ingeschreven werd voor een reeks, en die in het water 

gaat terwijl een nummer bezig is en dus alvorens alle zwemmers de wedstrijd 

beëindigd hebben, wordt gediskwalificeerd voor zijn eerstvolgende wedstrijd 

(SM10.9). 

 

3.8.11 Een zwemmer die zijn wedstrijd of zijn deel van een aflossingswedstrijd 

beëindigd heeft, dient zo snel mogelijk het water te verlaten zonder evenwel een 

andere zwemmer, die zijn wedstrijd nog niet beëindigd heeft, te hinderen 

(SM10.14). 

3.8.11.1 S1-5 zwemmers mogen in hun baan blijven tot de laatste zwemmer van het 

team de wedstrijd beëindigd heeft. Een zwemmer die in het water blijft, moet 

op een korte afstand van het einde van het zwembad gaan staan, dicht bij de 

vlotterlijn van de baan maar zonder een andere zwemmer in een andere baan 

te hinderen. 
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3.8.12 Op het einde van elke wedstrijd zal de kamprechter met twee korte fluitsignalen 

de zwemmers laten weten dat zij het water moeten verlaten.  

 

3.8.13 Gangmaken is niet toegelaten noch enig hulpmiddel of een plan dat dit effect zou 

hebben. (SM10.16) 

 

3.8.14 Indien een fout, gemaakt door een official of classifier (technisch of tijdens 

classificatie) een fout van een zwemmer uitlokt, wordt de fout van de zwemmer 

geschrapt.  

 

4 Openwaterzwemmen 

Het openwaterzwemmen gedeelte wordt herzien.  

 

 

5 Faciliteiten  

De faciliteitenregels zijn er gekomen om de best mogelijke omgeving te creëren voor 

competitie, intensief gebruik en training. Deze regels zijn niet bedoeld voor zaken 

betreffende het publiek. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of controleur van 

een bepaald gebouw om de controle uit te voeren over het publiek. 

 

5.1 Algemeen 

5.1.1 IPC Swimming erkent twee soorten zwembaden: 

5.1.1.1 Paralympisch standaard IPC Swimming zwembaden: IPC Swimming competities 

en erkende wedstrijden worden gehouden in een standaard paralympisch 

zwembad dat voldoet aan de bepalingen van 5.3 en 5.4, maar IPC Swimming 

kan bij bestaande zwembaden van sommige normen afzien indien dit niet in 

tegenspraak is met de competitie. 

5.1.1.2 Minimum standaard IPC Swimming zwembaden. IPC Swimming erkende 

wedstrijden vinden plaats in zwembaden die voldoen aan de standaard vereisten 

zoals beschreven in 5.2. 

 

5.1.2 Het zwembad en de technische uitrusting voor IPC wedstrijden en erkende 

wedstrijden wordt voor de wedstrijd nagekeken en goedgekeurd door de 

daarvoor aangestelde technisch afgevaardigde. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 
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nvt Zwembad moet 

gehomologeerd zijn door de 

regionale erkende 

homologatie commissie van 

KBZB. 

Zwembad moet gehomologeerd zijn 

door de regionale erkende 

homologatie commissie van KBZB. 

 

5.1.3 Op IPC competities en erkende competities moeten alle baden minstens twee 

dagen voorafgaand aan de start van de competitie, beschikbaar zijn voor alle 

 ingeschreven deelnemers.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt nvt nvt 

 

 Het zwembad moeten minstens 1,5 uur voorafgaand aan de start van de 

 wedstrijden beschikbaar zijn voor alle deelnemers.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Min. 1uur voorafgaand 

aan de start van de 

wedstrijd. 

Min. 1uur voorafgaand aan 

de start van de wedstrijd. 

Min. 1uur voorafgaand aan 

de start van de wedstrijd. 

 

5.1.4 Alle zwembaden en faciliteiten moeten toegankelijk zijn. 

 

5.1.5 Het zwembad moet beschikbaar zijn voor training tijdens de competitie, op 

momenten dat er geen wedstrijden aan de gang zijn.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt nvt 

 

5.1.6 Naast de buitenste banen worden er matten geplaatst aan de kant van het bad. 

Dit binnen 1m van elk uiteinde van het zwembad. Elke mat is minimum 1 meter 

breed en 2 meter lang. 
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5.1.7 Indien onderwater video-opnames gebeuren voor televisie, moet de uitrusting op 

afstandsbediening bediend worden en mag dit het zicht of het pad van de 

zwemmers niet hinderen. De vorm van het zwembad mag niet veranderd worden 

noch mogen de benodigde IPC Swimming markeren niet verduisterd en dus 

onduidelijk gemaakt worden.  

 

5.2 Minimale standaard voor zwembaden 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt Lijst van goedgekeurde 

zwembaden VZF wordt toegepast. 

Lijst van goedgekeurde 

zwembaden VZF wordt toegepast. 

 

5.2.1 Lengte  

5.2.1.1 50m. Wanneer afdrukplaten van een automatische tijdmeting gebruikt worden 

aan de start en/of keerzijde, moet er steeds 50m tussen de twee afdrukplaten 

zijn. 

5.2.1.2 25m. Wanneer afdrukplaten van een automatische tijdmeting gebruikt worden 

aan de start en/of keerzijde, moet er steeds 25m tussen de twee afdrukplaten 

zijn. 

 

5.2.2 Aanvaardbare verschillen  

5.2.2.1 Tegen de theoretische lengte van 50m of 25m tolereert men afwijkingen van + 

0,03m tot - 0,00m in elke baan, op alle punten gemeten vanaf 0,3m boven tot 

0,8m onder het wateroppervlak. Deze afmetingen worden gecontroleerd door 

een deskundige of een ander gekwalificeerde official die aangesteld of goed 

bevonden wordt door een lid van het land waar het zwembad zich bevindt. 

Afwijkingen worden niet toegestaan wanneer afdrukplaten geïnstalleerd zijn.  

 

5.2.3 Diepte 

5.2.3.1. De minimumdiepte voor zwembaden met startblokken is 1,35m, variërend van 

1m tot minimum 6m aan de aankomstzijde. De minimumdiepte voor de rest van 

de baan is 1m.  

 

5.2.4 Muren  

5.2.4.1 De eindmuren moeten evenwijdig zijn en in een rechte hoek met de  banen en 

het wateroppervlak. Deze moeten vervaardigd zijn uit stevig materiaal met een 
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antislip oppervlak, verlengd tot 0,8m onder het wateroppervlak, zodanig dat de 

zwemmer zich niet kwetst bij het aanraken of afduwen van een keerpunt.  

5.2.4.2 Rustrichels langsheen de zwembadwanden zijn toegestaan. Zij moeten zich ten 

minste 1,2m onder het wateroppervlak bevinden en mogen niet breder zijn dan 

0,1 tot 0,15m. 

5.2.4.3 Goten mogen geplaatst worden aan de 4 zijden van het zwembad. Als op de 

aankomstzijde goten aanwezig zijn, moeten zij toelaten afdrukplaten te 

bevestigen op de vereiste 0,3m boven het wateroppervlak. Zij moeten afgedekt 

zijn met een passend rooster of scherm. 

 

5.2.5 Banen  

5.2.5.1 De banen moeten minstens 2,5m breed zijn met naast de eerste en de laatste 

baan elk een ruimte van minstens 0,2m. 

 

5.2.6 Vlotterlijnen  

5.2.6.1 Vlotterlijnen moeten over de hele lengte van de baan gespannen zijn en 

vastgemaakt worden met haken aan elke zijde van het bad. De steun moet op 

dusdanige wijze geplaatst worden dat de vlotters aan elke zijde van het bad op 

het wateroppervlak drijven. Elke vlotterlijn moet bestaan uit vlotschijven die na 

elkaar geplaatst zijn en die een minimum diameter van 5cm en een maximum 

diameter van 15cm hebben. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt vt 

 

5.2.6.2 In zwembaden met acht banen moet de kleur van de vlotterlijnen als volgt zijn: 

- 2 groene lijnen voor banen 1 en 8 

- 4 blauwe lijnen voor banen 2, 3, 6 en 7 

- 3 gele lijnen voor banen 4 en 5 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt nvt nvt 

 

5.2.6.3 In zwembaden met 10 moet de kleur van de vlotterlijnen als volgt zijn: 

 - 2 groene lijnen voor banen 0 en 9 



REGLEMENT ZWEMMEN FYS| OKTOBER 2014 | 75 

 

 - 6 blauwe lijnen voor banen 1, 2, 3, 6, 7 en 8 

 - 3 gele lijnen voor banen 4 en 5 

De schijven die op 5m van elke zwembadzijde hangen moeten een rode kleur hebben.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt nvt nvt 

 

5.2.6.4 Er zal niet meer dan 1 lijn liggen tussen elke baan. 

 De vlotterlijnen moeten stevig vast gemaakt zijn. 

5.2.6.5 Op het 15 meter punt van elke aankomstzijde van het zwembad moeten de 

vlotterschijven verschillen van kleur met de omringende schijven. 

5.2.6.6 In een 50m bad moet het 25 meter punt gemarkeerd worden. 

5.2.6.7 Bij de start- en keerpuntzijde van het zwembad mogen op de vlotterlijnen de 

baannummers in zacht materiaal aangebracht worden. 

 

5.2.7 Startblokken  

 

5.2.7.1 De startblokken moeten stevig zijn en mogen geen verend effect hebben.  

5.2.7.2 Het startblok moet zich tussen 50 en 75cm boven het wateroppervlak 

 bevinden.  

5.2.7.3 De oppervlakte van het bovenste gedeelte van het startblok moet minstens 50 

op 50cm zijn en bedekt zijn met antislip materiaal.  

5.2.7.4 De maximum helling mag niet meer dan 10° bedragen. De startblok mag een 

verstelbaar achterplaat hebben. Een verstelbare startblok voor rugslag mag ook 

gebruikt worden. 

5.2.7.5 Het startblok moet zo gebouwd zijn, dat de zwemmer bij een voorwaartse start 

zich aan de voor- en zijkant kan vastgrijpen. Wanneer de dikte van het startblok 

meer dan 4cm bedraagt, is het aangeraden dat er aan elke zijkant over een 

lengte van tenminste 10cm, en aan de voorkant over een lengte van tenminste 

40cm een uitsnede is gemaakt op 3cm.  

5.2.7.6 Handgrepen voor de voorwaartse start mogen bevestigd worden aan de 

 zijkant van het startblok.  

5.2.7.7 Handgrepen voor de start van de Rugslag moeten tussen 30 en 60 cm 

 boven het wateroppervlak geplaatst worden, dit zowel horizontaal als 

 verticaal. Deze handgrepen moeten parallel met de eindmuur geplaatst 

 worden en mogen niet uitsteken over de eindmuur.  
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5.2.7.8 Elektronische schermen mogen geplaatst worden onder de startblokken. 

 Flitsen is niet toegelaten en de karakters mogen niet bewegen tijdens de start 

van de rugslag. 

5.2.7.9 Nummering - Elk startblok moet duidelijk en goed zichtbaar genummerd zijn aan 

de 4 zijden. Baan 1 van een 8-banen bad bevindt zich aan de rechterzijde, 

kijkend naar het zwembad vanaf de startzijde. Een uitzondering hierop zijn de 

50m wedstrijden. Deze wedstrijden mogen starten aan de tegenovergestelde 

zwembadzijde. In 10-banen zwembaden bevindt baan 0 zich aan de rechterzijde, 

kijkend naar het zwembad vanaf de startzijde. Een uitzondering hierop zijn de 

50m wedstrijden. Deze wedstrijden mogen starten aan de tegenovergestelde 

 zwembadzijde. Afdrukplaten mogen aan de bovenkant genummerd zijn. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Baannummering moet 

duidelijk leesbaar zijn. Dit 

hoeft niet noodzakelijk 

aan vier kanten van de 

startblok te zijn.  

Baannummering moet 

duidelijk leesbaar zijn. Dit 

hoeft niet noodzakelijk aan 

vier kanten van de startblok 

te zijn.  

Baannummering moet 

duidelijk leesbaar zijn. Dit 

hoeft niet noodzakelijk aan 

vier kanten van de startblok 

te zijn.  

 

5.2.8 Markering voor rugslag keerpunten  

5.2.8.1 Vlaggenlijnen worden over de breedte van het zwembad gespannen op 

 minimum 1,8 en maximum 2,5m boven het wateroppervlak. Deze hangen op 

een vaste standaard op 5m van elke eindmuur. Aan de zijkant van het zwembad, 

en waar mogelijk op elke vlotterlijn, moeten duidelijke merktekens geplaatst 

worden op 15m van elke eindmuur. 

5.2.8.2 De markering voor de Rugslag keerpunten moeten in een contrasterende kleur 

zijn in vergelijking met de kleur van het plafond of de lucht. 

 

5.2.9 Valse Start-touw 

Het Valse Start-touw moet tenminste 1,2m boven het wateroppervlak hangen en zich 

over de gehele breedte van het zwembad bevinden op een vaste standaard, 15m van de 

startzijde. Het is aan de standaard vast gemaakt met een systeem dat vlug los gemaakt 

kan worden. Het touw moet bij gebruik effectief al de banen afsluiten.  
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5.2.10 Watertemperatuur 

De watertemperatuur moet tussen 25 en 28 graden zijn. De watertemperatuur moet 

tijdens de wedstrijd constant zijn, zonder noemenswaardige temperatuurschommelingen. 

Om de gezondheidsreglementering van de meeste landen te waarborgen, is in- en 

uitstroom van het water toegestaan zolang deze geen noemenswaardige stroom of 

waterturbulentie veroorzaakt.  

 

5.2.11 Verlichting 

De lichtsterkte boven de startblokken en keerpunten mogen niet sterker zijn dan 600 lux.  

 

5.2.12 Baanmarkering 

Baanmarkering is aangebracht op de bodem van het zwembad, in het midden van de 

baan, en bestaat uit een donkere, contrasterende kleur.  

Breedte: minimum 20cm, maximum 30cm. 

Lengte: 46m voor een 50m bad 

 21m voor een 25m bad. 

 

Elk baanmarkering moet stoppen op 2m van het einde van de eind- en keerzijde van het 

zwembad, met een duidelijk zichtbare dwarse lijn van 1m breed en/of de gehele breedte 

van de baan. 

Doellijnen moeten geplaatst worden op de eindmuren of afdrukplaten, in het midden van 

elke baan met dezelfde breedte als de baanmarkering. Zij moeten ononderbroken 

zichtbaar zijn van de bodem tot aan de bovenkant van de eindmuur van het zwembad. 

Een dwarslijn van 50cm breed moet aangebracht worden op 30cm onder het 

wateroppervlak, gemeten vanaf het middenpunt van deze dwarslijn.  

 

5.2.13 Waterdichte wand 

5.2.13.1 Als een waterdichte wand dienst doet als eindmuur, moet deze de gehele 

breedte van het wedstrijdgedeelte bedekken. Deze waterdichte wand moet een 

vast, effen, antislip, stabiel en verticaal oppervlak zijn, waaraan afdrukplaten 

gemonteerd kunnen worden die zich maximum 80cm onder en 30cm boven het 

wateroppervlak bevinden. Deze waterdichte wand mag geen grote openingen 

bevatten, boven of onder de waterlijn, waar de handen, voeten, tenen of 

vingers van de zwemmer in kunnen blijven steken. Deze waterdichte wand 

moet de officials toestaan zich vrij te bewegen zonder een merkbare stroom of 

waterturbulentie te veroorzaken.  

 

 



REGLEMENT ZWEMMEN FYS| OKTOBER 2014 | 78 

 

5.3 Paralympische standaard voor zwembaden 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt Een BK wordt bij voorkeur 

georganiseerd conform artikel 5.3. 

 

Tussen de afdrukplaten voor automatische installaties moet de afstand 50m bedragen 

behalve op de wereldkampioenschappen korte baan waar de afstand 25m moet zijn 

tussen de AEI afdrukplaat bij de start en de muur of afdrukplaat aan het keerpunt.  

 

5.3.1 Aanvaardbare verschillen: zie 5.2.2. 

 

5.3.2 Breedte: 25m 

 

5.3.3 Diepte: minimum 2m (aanbevolen diepte: 3m) 

 

5.3.4 Muren: zie 5.2.4 

 

5.3.5 De zwembaden moeten uitgerust zijn met een waterdoorlatende muur aan beide 

uiteindes 

 

5.3.6 Aantal banen: minimum acht banen voor wereldkampioenschappen en tien 

banen voor Paralympische Spelen. 

 

5.3.7 De banen moeten minstens 2,5m breed zijn met naast baan 1 en 8 een ruimte 

van 2,5m. Er moet een vlotterlijn liggen tussen deze ruimten en banen 1 en 8. 

Als het zwembad 10 banen heeft, moeten die genummerd worden van 0 t.e.m. 

9.  

 

5.3.8 Vlotterlijnen: zie 5.2.6. 

 

5.3.9 Startblokken: zie 5.2.7. De oppervlakte moet tenminste 0,5m breed op 0,6m 

lang zijn en bedekt zijn met antislipmateriaal. De startblokken moeten uitgerust 

zijn met een detector voor valse start. 

 

5.3.10 Nummering: zie 5.2.9. 
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5.3.11 Markering voor rugslag keerpunten: zie 5.2.8. 

Vlaggenlijnen moeten op 1,8m boven het wateroppervlak bevestigd zijn. De 

vlaggen zijn driehoekig, met een breedte van 0,20m aan de kant waar ze aan 

het touw bevestigd zijn; de twee overige zijden zijn elk 0,40m. De afstand 

tussen de vlaggen bedraagt 0,25m. De bedrukking van de vlaggen wordt vooraf 

goedgekeurd door IPC Swimming.  

 

5.3.12 Valse starttouw: zie 5.2.9. 

 

5.3.13 Watertemperatuur: zie 5.2.10. 

 

5.3.14 Verlichting: de lichtsterkte boven het zwembad mag niet minder dan 1500 lux 

bedragen.  

 

5.3.15 Baanmarkering: zie 5.2.12. De afstand tussen het midden van elke baan moet 

2,5m bedragen. 

 

5.3.16 Als het zwembad en een bad met schoonspringtoren zich in hetzelfde gebouw 

bevinden, dan moeten ze zich op minstens 5m van elkaar bevinden.  

 

5.4 Automatische elektronische installatie (aoe – automatic officiating 

 equipment)  

 

5.4.1 Op IPC competities en erkende competities moet een goedgekeurde 

Automatische Elektronische Installatie voorhanden zijn en gebruikt worden.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt Gebruik van automatische 

elektronische tijdopname verplicht. 

 

5.4.2 Een automatische en semi-automatische elektronische installatie registreert de 

 behaalde tijden van elke zwemmer en hun respectievelijke plaatsen in de 

 wedstrijd. Beoordeling en tijdopneming gebeuren tot op 2 decimalen (1/100 van 

 een seconde). De geïnstalleerde installatie mag niet hinderen bij de start en 

 keerpunten van de zwemmers noch bij het overloopsysteem van het zwembad. 
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5.4.3 De installatie: 

 - wordt geactiveerd door de starter 

 - mag geen kabels vertonen op de kant van het zwembad 

 - moet de mogelijkheid hebben om al de informatie te tonen per plaats en per 

 baan 

 - moet de tijd van een zwemmer digitaal en eenvoudig leesbaar weergeven. 

 

5.4.4 Startapparatuur 

5.4.4.1 De starter moet over een microfoon kunnen beschikken om mondelinge bevelen 

te kunnen geven. 

5.4.4.2 Zowel de microfoon als het startsignaal moeten aangesloten zijn op de 

luidsprekers van elk startblok. Op die manier kunnen de startbevelen en het 

startsein gelijk en simultaan gehoord worden door elke zwemmer. 

5.4.4.3 Een flits/startlicht voor zwemmers met een auditieve handicap kan nodig zijn. 

Het licht moet naast het startblok geïnstalleerd kunnen worden volgens de noden 

van de zwemmer in kwestie en zichtbaar voor de kamprechter en de starter. 

 

5.4.5 Afdrukplaten 

5.4.5.1 De afmetingen van de afdrukplaten moeten minimum 2,4m breed en 90cm hoog 

zijn. De maximale dikte bedraagt 1cm met een afwijking van  ongeveer 2mm. 

Deze moeten geplaatst worden 30cm boven en 60cm onder het wateroppervlak. 

Elke installatie in elke baan moet onafhankelijk aangesloten zijn, om individuele 

bediening mogelijk te maken. Het oppervlak van de afdrukplaten moet een 

heldere kleur hebben en zal de lijnmarkering van de aankomstzijde verder 

doortrekken. 

5.4.5.2 Installatie - De afdrukplaten moeten bevestigd worden in het midden van de 

baan op een vaste plaats. De afdrukplaten mogen afneembaar zijn, zodat de 

zwembadmeester deze kan wegnemen indien er geen wedstrijdzwemmers 

aanwezig zijn. 

5.4.5.3 Gevoeligheid - De gevoeligheid van de afdrukplaten moet zodanig ingesteld zijn 

dat deze niet geactiveerd kunnen worden door waterturbulentie, maar wel door 

een lichte aanraking van de hand. De afdrukplaten moeten vooral aan de 

bovenkant gevoelig zijn. 

5.4.5.4 Markeringen - De baanmarkeringen op de afdrukplaten moeten gelijk en 

toevoegend zijn aan de bestaande markeringen van het zwembad. De omtrek en 

de randen van de afdrukplaten moeten aangeduid worden door een zwarte band 

van 2,5cm. 
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5.4.5.5 Veiligheid - De afdrukplaten moeten veilig zijn voor elektrische schokken en 

mogen geen scherpe randen hebben. 

 

5.4.6 Semi-automatische tijdopmeting kan gebruikt worden als back-up voor de 

automatische elektronische installatie indien er drie knoppen zijn per baan, die 

elk bediend worden door een official (in dit geval zijn andere aankomstrechters 

niet nodig). Een keerpuntrechter mag de knoppen bedienen. 

 

5.4.7 Volgende benodigdheden zijn essentieel voor een minimum automatische 

elektronische installatie (AOE): 

5.4.7.1 Mogelijkheid tot het uitprinten van alle informatie die kan gebruikt worden bij 

een volgende wedstrijd. 

5.4.7.2 Een scorebord zichtbaar voor de toeschouwers. 

5.4.7.3 Bij de start van een aflossing moet de beoordeling en tijdopneming tot op 1/100 

van een seconde geregistreerd kunnen worden. Indien een video 

tijdsmetingsysteem gebruikt wordt, mag de opname herbekeken worden als een 

toevoeging aan de AOE voor de beoordeling van een aflossingsstart.  

5.4.7.4 Een automatische banenteller. 

5.4.7.5 Een overzicht van de tussentijden. 

5.4.7.6 Een computersamenvatting. 

5.4.7.7 Correctie van de verkeerde afdruk. 

5.4.7.8 Mogelijkheid tot automatische oplading van de batterijen. 

 

5.4.8 Voor IPC wedstrijden en IPC goedgekeurde wedstrijden zijn volgende 

benodigdheden ook essentieel: 

5.4.8.1 Het scorebord moet bestaan uit minstens 12 lijnen met telkens 32 karakters, 

dewelke zowel letters als cijfers kunnen weergeven. Elk karakter moet een 

hoogte hebben van 360 mm. Elke line matrix scorebord moet de mogelijkheid 

hebben om zowel op- als neerwaarts te scrollen met knipperfunctie. Elk full 

matrix scorebord moet programmeerbaar zijn en in staat zijn om animatie weer 

te geven. Het scorebord moet minimum 7,5m breed en 4,5m hoog zijn. 

5.4.8.2 Er moet een geklimatiseerde controleruimte aanwezig zijn van tenminste 6 op 

3m, die zich tussen 3 en 5m van de aankomstzijde bevindt. Deze ruimte moet 

een onbelemmerd zicht hebben op de aankomstzijde gedurende de gehele 

wedstrijd. De scheidsrechter moet gemakkelijk toegang hebben tot deze ruimte 

gedurende de gehele wedstrijd. Het controlecentrum moet op elk ander moment 

afgesloten kunnen worden. 

5.4.8.3 Een video tijdmetingsysteem 
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6 Antidoping en medische zorgen 

 

6.1 Antidoping  

 

6.1.1 IPC antidoping code 

 De IPC antidoping code (IPC Handboek, Sectie 2, Hoofdstuk 1.2) is van 

 toepassing op IPC competities en erkende wedstrijden. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Conform BPC reglementering 

 

6.1.2. Antidoping vereisten op IPC Swimming goedgekeurde wedstrijden 

 Op de IPC Swimming goedgekeurde wedstrijden voor atleten met een handicap 

 zijn de antidopingregels van de organiserende federatie van toepassing. Deze 

 regels moeten overeenstemmen met de World Anti-Doping Code. 

 

6.1.3 IPC bevoegdheid bij vereisten Anti Doping Code 

 Alle IPC Swimming geclassificeerde atleten hebben de IPC Eligibility Code 

 ondertekend waarin zijn onderschrijven dat zij “geen enkele stof of methode 

 zullen gebruiken die in strijd is met de IPC antidoping code”. 

De antidopingregels zoals bepaald binnen de gemeenschap waar de wedstrijd 

doorgaat, zullen gevolgd worden. Deze zijn te raadplegen op www.dopinglijn.be. 

 

6.2. Medische zorgen  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Er moet een redder aanwezig zijn. De redder beschikken over de contactgegevens van 

de hulpdiensten. De EHBO post is conform de regionaal van toepassing zijnde 

wetgeving (voor Vlaanderen: VLAREM).  

De aanwezigheid van een verpleegkundige en dokter wordt aanbevolen. 

 

6.2.1 Medische zorgen tijdens de competitie 

 Met uitzondering van de antidoping gerelateerde onderwerpen, worden de 

bepalingen van de FINA Medical Rules toegepast op IPC Swimming erkende 

competities. 

http://www.dopinglijn.be/
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6.2.2 Medisch verantwoordelijke 

 De medisch verantwoordelijke wordt benoemd door het organiserend comité 

voor alle wedstrijden. 

 Het is verplicht om voor alle trainingen en wedstrijden te voorzien in getrainde 

en gekwalificeerde redders ter plaatse. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

Nvt nvt nvt 

 

6.2.3 Autonome dysreflexie en stimulering 

 Elke vrijwillige poging om autonome dysreflexie uit te lokken (d.w.z. stimuleren) 

is verboden op IPC Swimming erkende competities. 

 Het IPC standpunt over “Autonome Dysreflexie en stimulering” (IPC handboek, 

Sectie 2, hoofdstuk 4.3) geldt voor alle IPC Swimming goedgekeurde 

wedstrijden. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt vt vt 

 

6.2.4 Bloedlactaattest 

 Eender welk land die de lactaatconcentratie van zijn zwemmers wil laten meten 

op een IPC Swimming competitie, moet daarvoor een formele aanvraag indienen 

en het protocol volgen dat vastgesteld werd door IPC Swimming. 

6.2.4.1 Het organiserend comité zal de nodige faciliteiten ter beschikking stellen voor 

het veilig weggooien van  gebruikte naalden en ander materiaal volgende de 

lokale richtlijnen van Volksgezondheid.  

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

nvt nvt vt, hiervoor wordt een ruimte 

voorzien. 

 

6.2.5 Een zwemmer die wil deelnemen met medische tape (om bv. open wonden, 

drukwonden, stoma of gevoelige huid te beschermen), moet daarvoor 
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voorafgaand aan elke wedstrijd of van het moment dat de tape nodig is, 

toestemming krijgen van de medisch verantwoordelijke. Overtreding van deze 

regel kan resulteren in diskwalificatie en/of het niet meer mogen deelnemen aan 

het verdere verloop van de competitie. 

 

Toepassing in België 

Recreatief Competitief BK 

De toestemming wordt genomen door de redder in samenspraak met de kamprechter 

en (indien aanwezig) het medisch personeel. 

 

6.2.6 Rookverbod 

 Tijdens elke competitie, zowel voorafgaand aan als tijdens de wedstrijden, geldt 

een algemeen rookverbod in alle ruimtes van het complex.  

 

7 Definities  

 

7.1 Referenties 

 Woorden zoals ‘hij’, ‘zijn’ of ‘hem’ in deze regels kunnen ook refereren naar ‘zij’, 

 ‘haar’ of ‘zij’. 

 

7.2 Samenstelling van zwemwedstrijden 

 - event: bv. Mannen, 100m Vrije Slag S5 

 - wedstrijd: reeksen of finales die bestaan uit event reeksen 

 - competitie, kampioenschappen: verschillende dagen met reeksen en finales 

 

7.3 Event programma 

 Het event programma is een lijst van events/dag die in deze volgorde zullen 

 gezwommen worden. 

 

7.4 Technische documentatie 

 Dit is een document dat alle entry criteria en competitie reglementeringen 

omschrijft die niet in de IPC Swimming Rules and Regulations zijn opgenomen 

(bv. Nummer van de atleet/NPC/event, minimale kwalificatie normen, event 

programma, enz). 
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7.5 Publicatie van officiële tijden 

 Dit is de ruimte die toegewezen werd door het Organiserend committee en IPC 

aangestelde officials om de officiële resultaten in door te geven. 

 Deze locatie moet bekend gemaakt worden op de technische meeting of in de 

competitie documentatie. 

 

7.6 Publicatie van de classificatie en classificatiestatus 

 De locatie van de toegewezen ruimte om de resultaten van de classificatie 

 evaluatie uit te hangen, zal bekend gemaakt worden door de 

 Hoofdclassificeerder. 

 

 

8 IPC Swimming strategisch plan  

 

Voor het IPC Swimming Strategisch Plan wordt verwezen naar: 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/131122140430943_web_ipc_13

_sp_swimming.pdf 

Houd er rekening mee dat als er wijzigingen zijn (bijvoorbeeld veranderingen in FINA 

regels, of classificatie aanverwante zaken), de 2014-2017 IPC Swimming Regels en 

Reglementering kunnen worden gewijzigd voor 2017. Eventuele aanpassingen zullen 

worden meegedeeld. 

 

http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/131122140430943_web_ipc_13_sp_swimming.pdf
http://www.paralympic.org/sites/default/files/document/131122140430943_web_ipc_13_sp_swimming.pdf
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