Afgevaardigde bij competitiewedstrijden
Algemeen
o Dit dokument vormt een leidraad voor club afgevaardigden op zwemwedstrijden georganiseerd
onder de reglementen van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF). Wanneer een club deelneemt aan
een niet-VZF wedstrijd (wedstrijd in Wallonië of buitenland, open water wedstrijd, Belgische
kampioenschappen, ...) kunnen er andere regels gelden.
o De afgevaardigde is de administratieve vertegenwoordiger van de club op de wedstrijd. Op dit
ogenblik dien je geen opleiding en/of een examen af te leggen om afgevaardigde te worden. Het
volstaat om een vergunningsnummer te hebben bij de VZF (een CV). Dit CV dient eenmalig
aangevraagd te worden bij de VZF. Deze aanvraag gebeurt door de clubsecretaris via het
Assist programma.
o Op elke wedstrijd is er per club juist 1 afgevaardigde gekend. Zijn/haar naam en
vergunningsnummer zijn beschikbaar op het jurysecretariaat.
o In geval van klachten door een zwemmer, ouder of trainer kan enkel de afgevaardigde dit
aankaarten bij de kamprechter. Onnodig dus om mensen van het jurysecretariaat of andere
officials daarvoor een kwaad hart toe te dragen. Hou dit gesprek beleefd en kalm. Indien er
geen oplossing bereikt wordt kan de afgevaardigde steeds een schriftelijke klacht indienen bij
de kamprechter. Zo’n procedure kan een staartje krijgen, met eventueel een oproep om op het
VZF hoofdkwartier uitleg te geven.
o Bij wissel van afgevaardigde (iemand anders dan op het programma staat), moet dit gemeld
worden op het jurysecretariaat en bij de kamprechter. Zowel de oude als nieuwe
afgevaardigide zijn best aanwezig.
o Een afgevaardigde is verplicht op de wedstrijd, een trainer niet.
o In theorie kan de sportsecretaris een trainer als afgevaardigde opgeven. In praktijk betekent
dit dat hij onvoldoende aandacht zal kunnen besteden aan minstens één van zijn taken.
o Bij zwemwedstrijden georganiseerd onder de reglementen van VZF is de voertaal Nederlands.

Vooraf
o Wanneer je club zich inschrijft op een wedstrijd zal de sportsecretaris ook de naam en
vergunningsnummer van de afgevaardigde moeten opgeven. Bij voorkeur beschikt de
afgevaardigde over een lijst van alle zwemmers en potentiële afgevaardigden (inclusief het
vergunningsnummer).
o Navragen bij je sportsecretaris of er nog moet betaald worden! (Gepast) geld meenemen om de
starten te betalen aan het jurysecretariaat. In vele gevallen werd het startgeld op voorhand
gestort.
o Tijdig op een wedstrijd aanwezig zijn, om samen met zwemmers binnen te gaan. Afspreken met
zwemmers in het zwembad is het meest handige, anders moet er soms te lang buiten op
laatkomers gewacht worden. Bij grote wedstrijden is dat wachten binnen niet altijd mogelijk
omdat zwemmers dan een kaartje moeten krijgen om binnen te geraken. Je kan dan altijd met
Cursus Afgevaardigde Vlaams-Brabant dd. 28/8/2015

1

iemand afspreken die buiten blijft wachten.
De clubafgevaardigde betaalt geen inkom en neemt plaats bij de zwemmers in het zwembad;
dus niet in de tribune bij het publiek.
o Ten laatste 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd komt de afgevaardigde zich
aanmelden op het jurysecretariaat. Dit mag een ander persoon zijn dan degene die op
voorhand werd opgegeven. Meld dit dan duidelijk bij het jurysecretariaat. Zorg ervoor dat je
je vergunningsnummer kent.
o Zwemmers met een handicap kunnen deelnemen aan reguliere competitiewedstrijden van de
Vlaamse Zwemfederatie als zij voldoen aan de enkele voorwaarden. (zie www.zwemfed.be). De
zwemmers moeten, naast een VZF-competitievergunning, in het bezit zijn van een geldige
classificatie, afgeleverd door Parantee. Op de classificatiekaart worden, naargelang de
handicap, ook de uitzonderingsregels vermeld. Dit zijn de afwijkingen t.o.v. het VZFzwemreglement die omwille van de handicap zijn toegestaan. Het vrijstellingsattest moet voor
aanvang van de wedstrijd getoond worden aan de kamprechter en de jurysecretaris om te
vermijden dat de G-zwemmer wordt gediskwalificeerd.
o De afgevaardigde duidt de afwezige zwemmers aan op de forfaitlijst en geeft deze lijst af op
het jurysecretariaat. (De afwezige zwemmers worden in de uitslag opgenomen met de
vermelding ‘forfait’. Ze worden niet beboet.)
o Ongeveer 30 minuten voor de start van de wedstrijd organiseert de kamprechter een
juryvergadering met de officials. Het kan gebeuren dat de afgevaardigden eveneens worden
uitgenodigd op deze vergadering (bv om wijzigingen aan het programma te melden). De start
van de vergadering wordt aangekondigd via de micro en is dus hoorbaar in de zwembadhal doch
meestal niet in het cafetaria of de gang. Zorg dat je deze melding kan horen.

Wedstrijdomslag
o = een omslag met programma’s en forfaitlijsten. Deze omslag gaan afhalen bij aankomst aan
het jurysecretariaat. Wanneer betaling van de startkaarten nog niet op voorhand gedaan is,
eerst de startkaarten betalen. Ontvangstbewijs bijhouden om betaling te recupereren bij de
penningmeester van de club of als bewijsstuk voor de clubboekhouding als je op voorhand reeds
betaald had.
o In de wedstrijdomslag zitten oa forfaitlijsten. Doktersbriefjes zijn sinds september 2014
niet langer nodig. Zwemmers die afwezig zijn aanduiden met FF (= forfait).
o Probeer zo snel mogelijk je forfaitlijst binnen te brengen op het jurysecretariaat. Er bestaat
immers de mogelijkheid om reeksen samen te trekken en bij lange afstanden is dat toch wel
belangrijk en kan dat een wedstrijd beduidend inkorten. Oppassen met zwemmers die te laat
komen en zijn opgegeven als forfait!

Tijdens de wedstrijd:
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o Denk eraan, een official mag niet coachen; een trainer noch afgevaardigde mogen langs het
water lopen om een zwemmer aan te moedigen. Dit wordt als coaching beschouwd en de
zwemmer kan hiervoor uitgesloten worden.
o De trainers helpen met kinderen tijdig (en in correcte zwemuitrusting) op de startblok krijgen,
loszwaaien…. : oppassen! te laat op de blok wordt door de kamprechter als forfait genoteerd.
o

Ritsen in het badpak, taping op het lichaam (van welke aard ook), attributen die het
drijfvermogen verhogen zijn niet toegelaten. De zwemmer zal worden uitgesloten
voor “het gebruik van hulpmiddelen”. Alles wat het drijfvermogen niet verhoogt is
toegelaten : festivalbandjes uit stof, kettinkjes, elastiekjes … Drijfvermogen
verhogende zaken zoals plastieken/rubberen armbanden en armbanden met
batterijen worden niet toegelaten.’

o

Het badpak moet voldoen aan de FINA regels (geen twee badpakken boven elkaar,
niet doorschijnend, niet onder de knie, navel bloot; voor de dames bovendien geen
rits, hals mag niet bedekt zijn, schouders bloot). Twee badmutsen boven elkaar zijn
wel toegelaten.

o Per 1 januari van elk jaar verliest elke zwemmer zijn/haar A-status op alle stijl en
afstandscombinaties.
Sinds 2009 worden A-tijden automatisch verwerkt door de VZF. Voor de zwemmers van
Vlaams-Brabantse clubs geldt dat ook haaien niet meer moeten worden aangevraagd. Deze
worden automatisch door de provincie verwerkt aan de hand van de uitslag en doorgestuurd
naar de KBZB.
o Gezwommen tijden toch goed in het oog houden.

Vlaams-Brabantse clubs hoeven geen aanvraag meer te doen voor een A-tijd of een haai
(automatisch gehomologeerd) maar een provinciaal record nog wel (minder waarschijnlijk op
een B-circuit, ook voor een Belgisch record). Daarvoor zijn er speciale homologatieformulieren.
Indien je geen formulier bij hebt kan je waarschijnlijk wel terecht op het jurysecretariaat. Bij twijfel
steeds een homologatieformulier invullen. Een homologatie een paar weken na een wedstrijd aanvragen, is
altijd moeilijker.

Tabellen met provinciale records kan je vinden op de site van de provincie (www.pbz-vlb.be). De
namen van de provinciale recordhouders vind je ook op die site.
o Indien een zwemmer mogelijk een record kan zwemmen op een tussentijd dan moet dit steeds
vooraf worden aangevraagd. Doe dit wanneer je je aanmeldt bij het jurysecretariaat. Niet
vooraf aangevraagde (onverwachte) records op een tussenafstand worden immers na de
wedstrijd niet meer aanvaard/erkend.
o Invullen van de aflossingsploegen (na overleg met de trainer) en tijdig gaan afgeven op het
jurysecretariaat. De volgorde van de namen is belangrijk! Zoals ze op het briefje worden
ingevuld, moeten de zwemmers ook starten, anders zijn ze uitgesloten! Naast de naam moet je
ook het competitienummer van de zwemmer invullen. Vraag op voorhand deze gegevens op bij
de sportsecretaris van de club.
o Sommige wedstrijden lopen uit. Er wordt van een afgevaardigde verwacht om aanwezig te
blijven tot elke zwemmer gezwommen heeft. Van dienstdoende officials en trainer wordt
immers ook verwacht dat zij aanwezig blijven. Evenzo vergt het inzwemmen tijdens
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middagpauzes van dagwedstrijden overleg met de trainers. Het is vanzelfsprekend dat
dienstdoende officials niet de taak van de afgevaardigde kunnen (en mogen) overnemen.
o

Mocht je toch vroegtijdig moeten vertrekken zorg dan voor een vervanger
afgevaardigde. Beide personen dienen zich bij de kamprechter en het
jurysecretariaat te melden. Deze vervanger moet natuurlijk eveneens aan de
voorwaarden voldoen (licentienummer)

o Verandering van programma, finales…:
Soms worden reeksen samengevoegd (vooral bij lange afstanden) wanneer meerdere zwemmers
in een reeks forfait hebben gegeven. Zo wordt wat tijd gewonnen. Afgevaardigden worden dan
altijd samengeroepen om dit mee te delen. Een afgevaardigde heeft het recht om te melden dat
hij niet akkoord kan gaan met een nieuwe indeling, na overleg met de trainer. Bijvoorbeeld door
verhuis van middelste baan naar buitenste baan.
Ook bij gewone verandering van banen (om welke redenen ook) worden afgevaardigden bij elkaar
geroepen om dit mee te delen.
o Op het einde van de wedstrijd voor zorgen dat je zwemmers hun rustplaatsen netjes
achterlaten

Grotere wedstrijden:
Finales/ halve finales/A en B finales:
o Wanneer een zwemmer één of meerdere (halve) finales zwemt, maar in overleg met de
trainer beslist om één of meerdere finales niet te zwemmen, moet de afgevaardigde binnen
een bepaalde tijdslimiet afzeggen (meestal binnen het half uur na de wedstrijd). Forfaits op
een finale hebben een boete van +/- 50 € per forfait tot gevolg.
o Reserves: voor een finale zijn er meestal een drietal reserves (in volgorde van tijd). Indien
een zwemmer voor een finale afzegt, schuift de eerstvolgende in de rij op. Ook hier moet
er door de afgevaardigdige afgezegd worden. Dat wordt tijdig afgeroepen.
o Barrage: is een “afvalwedstrijd” : dit komt voor als vb twee zwemmers met een zelfde tijd
voor een bepaalde plaats of prijs zwemmen. vb 8ste tijd en 9 de tijd voor een finale zijn
dezelfde (in een 8 banenbad). Dan volgt een barrage om uit te maken wie er mee zwemt in
de finale.
Op voorhand wordt telkens de afgevaardigde verwittigd (als 1 van de twee zwemmers geen
finale wil zwemmen is de barrage niet nodig).
Belangrijk: de tijd gezwommen in zo’n barrage is niet officieel, behalve als het een record
zou zijn. Opgelet! Bij aanvraag van het record is de gezwommen tijd op het
homologatieformulier niet dezelfde als die op de uitslag, best is dan een extra bewijs vragen
(kopie startkaart).
o A en B finales: zijn de 16 beste tijden die finale zwemmen; 8 beste tijden zwemmen A
finale, 8 volgende tijden zwemmen B finale (ook hier weer barrage mogelijk).
Indien een zwemmer uit een B finale een betere tijd zwemt dan een zwemmer met een
podiumplaats uit een A finale heeft hij/zij pech. Hij komt niet op het podium van de Afinale.
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Thuis na de wedstrijd:
Aan de sportsecretaris bezorg je de eventuele homologatiepapieren, de namen van de afwezigen
en het ontvangstbewijs van het inschrijvingsbedrag (met je eigen rekeningnummer erop indien je
zelf het bedrag hebt voorgeschoten).
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In’t kort:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

goed op tijd aanwezig zijn, omslag met inhoud gaan ophalen, geld meenemen om te betalen
indien starten niet op voorhand zijn betaald! Ontvangstbewijs bijhouden. Zwemmers
opvangen en aanwezigheid noteren.
U aanmelden op het jurysecretariaat, ten laatste 45 minuten voor de aanvang van de
wedstrijd. CV-nummer nodig!
afgevaardigden kunnen niet tegelijkertijd fungeren als official.
zwemmers op tijd en in correcte kledij op de blok krijgen. Opgelet! Het niet tijdig
verschijnen op de startblok geldt als forfait en niet als uitsluiting.
uitslag die uithangt controleren. Opletten dat achter een zwemmer die gezwommen heeft
geen FF (forfait) staat.
niet meelopen met de zwemmer, dit wordt als coaching beschouwd.
bereikbaar blijven: voor oproepen van het jurysecretariaat, voor eventuele barrages. Voor
afzeggingen van finales, voor…
tot een half uur na de wedstrijd kan klacht ingediend worden/opmerking gemaakt worden
ivm een bepaalde tijd op de uitslag.
mee op toezien dat het zwembad netjes wordt achtergelaten…
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