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1. Geldende reglementen 
 

De officiële Special Olympics sportreglementen voor open water zwemmen zijn geldig voor  
alle Special Olympics wedstrijden. Als internationaal sportprogramma heeft Special Olympics 
deze regels gebaseerd op basis van de regels van de Fédération Internationale de Natation 
(FINA). Je kunt deze vinden op de website van de internationale zwembond: www.fina.org. De 
regels van de FINA of National Governing Body (NGB) dienen te worden gevolgd, tenzij deze in 
strijd zijn met het officiële Special Olympics sportreglementen voor open water zwemmen of 
Artikel 1. In dat geval zijn de officiële Special Olympics sportreglementen voor open water 
zwemmen van kracht. 
 
Doe een beroep op Artikel 1: https://media.specialolympics.org/resources/sports-
essentials/general/Sports-Rules-Article-1-
2017.pdf?_ga=2.132227532.316525934.1568279111-859348365.1487247740 , voor meer 
informatie m.b.t. gedragscodes, trainingsstandaarden, medische en veiligheidsvereisten, 
divisioning, prijsuitreikingen, criteria voor doorgroei naar hogere competitie levels en Unified 
Sports®. 
 

2. Officiële onderdelen 
 
De verscheidenheid aan onderdelen is bedoeld om sporters op alle niveaus 
competitiemogelijkheden aan te bieden. De Nationale Special Olympics programma’s bepalen 
welke wedstrijdonderdelen worden aangeboden en bevatten, indien nodig, richtlijnen voor 
het beheer en de uitvoering van deze onderdelen. Coaches zijn verantwoordelijk voor de 
trainingen en zoeken onderdelen uit die het beste aansluiten bij de interesses en capaciteiten 
van de sporter. De minimale leeftijd om te mogen deelnemen aan een open water zwem 
evenement is 14 jaar. De leeftijd voor alle deelnemers wordt beschouwd als de 31 december 
van het jaar van de competitie.  
  
De officiële zwemonderdelen bij de Special Olympics zijn:  
 

 500 meter  

  1 kilometer 

  1,5 kilometer  

  Unified Sports@ 

3. Algemene veiligheid  
 

 Zwemmers in open water, coaches, bestuurders, ouders en functionarissen moeten 
erkennen dat de open wateromgeving variabele omstandigheden met zich meebrengt, 
soms onvoorspelbaar is en snel gevaarlijk kan worden. Alle deelnemers moeten 
voorbereid zijn op aanpassingen door de organisatoren van het evenement om de 
veiligheid van alle betrokkenen te beschermen. 

 Alle deelnemers, coaches en afgevaardigden moeten de autoriteit van de wedstrijdleider 
of technisch afgevaardigde erkennen als het laatste woord hebben over wanneer en 
wanneer een gepland evenement plaatsvindt. 

 Het organiserend comité moet in de meetinformatie zijn beleid voor koerswijzigingen 
(zoals verkorten of van richting veranderen), uitstel of verlating van de wedstrijd 
vanwege gevaarlijk weer of watercondities aangeven. 

http://www.fina.org/
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-Article-1-2017.pdf?_ga=2.132227532.316525934.1568279111-859348365.1487247740
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-Article-1-2017.pdf?_ga=2.132227532.316525934.1568279111-859348365.1487247740
https://media.specialolympics.org/resources/sports-essentials/general/Sports-Rules-Article-1-2017.pdf?_ga=2.132227532.316525934.1568279111-859348365.1487247740
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4. Sportlocatie  
 
Indien mogelijk, moeten alle officials (inclusief de scheidsrechter, tijdwaarnemers en jury) zijn 
gecertificeerd door de nationale zwembond KNZB. Als dit niet mogelijk is, moeten de officials 
een goede training krijgen. 

 Zwemevenementen in open water kunnen worden gehouden in elk natuurlijk of door de 
mens gemaakt water dat is getest en goedgekeurd voor zwemmen door de plaatselijke 
gezondheids- of milieubeschermingsinstanties en veilig wordt geacht door de lokale of 
nationale agentschappen voor het open water. Deze wateren kunnen oceanen, baaien, 
zeeën, meren, rivieren, dammen, reservoirs, lido's, lagunes, meren, vijvers, kreken, 
estuaria, zeestraten, kanalen en roeibassins zijn. 

 Elke locatie vereist specifieke apparatuur en personeel om de veiligheid van de 
deelnemers te verzekeren. De veiligheidsfunctionaris, organisatoren van evenementen 
en coaches moeten het volgende evalueren bij het selecteren van een locatie voor 
competitie en training: 

4.2.1 De waterkwaliteit moet als veilig worden beschouwd voor recreatieve activiteiten 
door de plaatselijke milieu- of gezondheidsafdeling.  

4.2.2 Alle deelnemers, toeschouwers, coaches, wedstrijdorganisatoren en hulpverleners 
moeten de ruimte veilig kunnen betreden en verlaten met alle benodigde apparatuur.  

4.2.3 De wateromstandigheden, inclusief seizoensgebonden of voortdurende getijden, 
golven en stromingen, mogen deelnemers of veiligheidspersoneel niet negatief 
beïnvloeden, zodat de omstandigheden onveilig worden. 

4.2.4 De watertemperatuur moet binnen de aangewezen veilige niveaus vallen. Als zich 
gevaarlijke  weersomstandigheden voordoen, moet alle personeel snel en veilig naar 
veiligheid kunnen worden gebracht.  

4.2.5 Onder water liggende steigers, palen, bomen, schuttinglijnen, pijpen en andere 
obstructies moeten worden geïdentificeerd en vermeden.  

4.2.6 Het gehele parcours moet zichtbaar zijn vanaf één locatie of er moet extra 
veiligheidspersoneel langs het parcours zijn gestationeerd met de mogelijkheid om 
communicatie met de veiligheidspersoneel of in het water of op waterscooters te 
onderhouden en zij mogen het evenement niet verstoren.  

 Het parcours moet zo nauwkeurig mogelijk worden gemeten met de beschikbare 
navigatie- of onderzoeksapparatuur, maar GPS-hulpmiddelen (Global Positioning System) 
worden aanbevolen. 

 Het parcours moet plaatsvinden in een open waterlichaam dat door de plaatselijke 
gezondheids- of milieubeschermingsinstantie als veilig voor zwemmers wordt 
beschouwd en dat slechts onderworpen is aan kleine stromingen of getijden en kan zout 
of zoet water zijn. Met uitzondering van strandstarten en strandafwerkingen, wordt de 
minimale waterdiepte op elk punt van het parcours aanbevolen één meter te zijn. 

5. Veiligheidseisen voor evenementen  
 

  Veiligheid deelnemers verzekeren  
De veiligheidseisen voor het evenement beginnen lang voordat de sporters bij het evenement 
aankomen, en om de veiligheid van alle deelnemers te verzekeren, moeten de 
veiligheidsfunctionaris en het veiligheidsplan worden benoemd en ontwikkeld in samenhang 
met alle evenementplanning. 
 

  Noodactieplan  
De veiligheidsbeambte en de racedirecteur zullen lokale openbare veiligheidsbeambten en  
agentschappen ontmoeten om een pre-event en noodactieplan voor worst-case scenario’s te  
ontwikkelen. Het plan moet bevatten: 
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5.2.1 Omstandigheden die vertragingen of annulering van gebeurtenissen opleveren; 
5.2.2 Gevaarlijke weers- of wateromstandigheden; 
5.2.3 Dieren in het wild zoals kwallen of gevaarlijk zeeleven; 
5.2.4 Communicatieprocedures voor publiek, deelnemers en evenementen;  
5.2.5 Verwerving en inzet van vaartuigen; 
5.2.6 Organigram en contactgegevens voor alle evenementen en lokaal personeel dat bij 

het evenement betrokken; 
5.2.7 Bekende medische aandoeningen van deelnemers. 
 

 Veiligheidsinstructies  
5.3.1 Voordat Special Olympics sporters het water betreden, of dat nu voor een training is, 

een recreatieve sessie of een wedstrijd, moet er een rampenplan klaarliggen. Het 
originele plan moet worden geschreven en nagekeken door de aanwezige staf. Dat 
plan moet bevatten: 

5.3.2 De procedure om in nood medische begeleiding te krijgen als er geen dokter,  
paramedicus of andere medische ondersteuning beschikbaar is. 

5.3.3 De post en verantwoordelijkheid van iedere badmeester. 
5.3.4 De procedure voor het verkrijgen voor informatie over het weer, vooral als het 

evenement buiten plaatsvindt.  
5.3.5 De procedure voor het melden van incidenten. 
5.3.6 De verdeling van de verantwoordelijkheden bij een ernstig ongeluk, inclusief degene 

die de bevoegdheid heeft om de pers te informeren.  
5.3.7 De procedure voor het verkrijgen van informatie over de weersomstandigheden bij 

het openwaterzwemmen.  
5.3.8 Andere zaken die vereist kunnen zijn bij lokale evenementen. 

 

  Veiligheidsbenodigdheden  
Hierna volgen kritieke veiligheidsitems die beschikbaar moeten zijn voor redders op het water 
of aan de wal en veiligheidspersoneel in aanvulling op de medische middelen van lokale 
medische noodhulpdiensten, ambulances of officieren van openbare veiligheid.  
5.4.1 Zelfaangedreven reddingsboten - rescue paddleboards, kajaks of stand-up rescue 

paddleboards.  
5.4.2 Redding cans of buizen. 

 

 Reddingsvinnen - voor strandwachten zonder reddingsvaartuig 

die mogelijk in nood verkerende zwemmers moeten helpen 
5.5.1 Fluitjes. 

Rugplank en kraag - voor stabilisatie en transport van mogelijk letsel aan de 
wervelkolom.  

5.5.2 Radio-eenheden in voldoende hoeveelheid voor veiligheidspersoneel op land en op 
water {Zie paragraaf 5.6}.     

 

  Gemotoriseerde voertuigen  
5.6.1 Niet-officiële vaartuigen moeten buiten het evenemententerrein worden gehouden 

en de wedstrijdleider of veiligheidsbeambte moet communiceren met lokale 
gebruikers van vaartuigen om hen op de hoogte te stellen van het komende 
evenement.  

5.6.2 Gemotoriseerde propeller aangedreven vaartuigen moeten uitgerust zijn met 
propellerbeschermingen. 
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5.6.3 Gemotoriseerde vaartuigen moeten een afstand van ten minste 30 meter buiten het 
aangegeven zwemgebied bevinden, behalve in geval van nood.  

5.6.4 Gemotoriseerde vaartuigen moeten trachten te werken op een manier waarbij 
zwemmers niet worden blootgesteld aan de uitlaatgassen van het vaartuig die 
ademhaling of medische problemen bij zwemmers kunnen veroorzaken 

5.6.5 In noodgevallen wordt aanbevolen dat niet-gemotoriseerde vaartuigen of badmeester 
het eerste contact maken om een potentieel slachtoffer te stabiliseren en ze naar een 
veilig gebied te brengen voor een pick-up gemotoriseerd vaartuig.  

 

  Communicatie protocollen  
5.7.1 Radio's - voor veiligheidsbeambte, 2-4 voor personeel op het water, startgebied, 

finishgebied, hoofdscheidsrechter, medische noodhulpdiensten. 
5.7.2 Fluitjes - met signaalprotocollen die worden doorgegeven aan alle 

veiligheidspersoneel, meestal: 
 3-shorts - noodgeval 
 1-lang - aandacht  

5.7.3 Handsignalen - protocollen die met alle veiligheidspersoneel zijn gecommuniceerd:   
 Gebalde vuist op hoofd of beide handen aanraken boven hoofd - ok, onder 

controle. 
 Opgeheven hand - aandacht, assistentie nodig.  
 Opgeheven hand zwaaien van links naar rechts - noodgeval, reanimatie nodig.  
 Opgeheven armen gekruist boven - noodgeval, ontbrekende 

zwemmer/slachtoffer onder water (code X of code rood).  
 

  Inzet veiligheidsmensen 
5.8.1 Start - problemen bij de start van de race kunnen zijn: paniek, koud water schokreactie, 

ruggenmergletsel, trauma door contact met gevaren of andere zwemmers. Medische 
noodhulpdiensten moeten vóór de start alert zijn om mogelijke slachtoffers snel te 
stabiliseren, te behandelen en te verwijderen. Badmeesters en veiligheidspersoneel 
moeten aan de waterkant worden gestationeerd en tot 100 meter in het water, en al 
het personeel moet zijn uitgerust met fluitjes en reddingsbussen. Redders in dieper 
water moeten reddingsvinnen hebben of zich op een zelfvarend reddingsvaartuig 
bevinden. Rugplank en spinale stabilisatieapparatuur moeten bij de start van de race 
zijn. HET REDDINGSPERSONEEL MOET OPGELEID EN GECERTIFICEERD WORDEN IN 
HET GEVEN VAN ASISTENTIE EN HET STABILISEREN VAN VERWACHTE SPINALE 
LETSEL.  
Op het water - gecertificeerde badmeesters moeten op het parcours op zelfrijdende 
reddingsboten of in het water met vinnen en reddingsbussen worden gestationeerd, 
zodat een redder elke zwemmer op de baan binnen 30 seconden kan bereiken. 
Locatie- en watercondities bepalen de exacte afstand en het volgende is alleen een 
richtlijn voor de afstand die kan worden afgelegd in de toegewezen responstijd. 

 Reddings paddleboard - 75 - 100 meter in 30 seconden. 
 Redder met vinnen en redding kan - 35 - 50 meter in 30 seconden. 
 Gemotoriseerd (niet door schroef aangedreven) reddingsvaartuig - 200 – 

300 meter in 30 seconden. 
5.8.2 Finish: problemen bij de finish zijn vergelijkbaar met die bij de start en bij 

strandafwerkingen met brekende golven. Extra aandacht moet worden besteed aan 
sporters die het gebied binnenkomen waar golven breken in ondiep water wanneer ze  
een groter risico lopen op wervelkolomletsel. Medische noodhulpdiensten moeten 
alert zijn voordat sporters aankomen in het finishgebied om mogelijke slachtoffers 
snel te stabiliseren, te behandelen en te verwijderen. Badmeesters en 
veiligheidspersoneel moeten aan de waterkant worden gestationeerd en tot 100  
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meter in het water, en al het personeel moet zijn uitgerust met fluitjes en 
reddingsbussen. Redders in dieper water moeten reddingsvinnen hebben of zich op 
een zelfvarend reddingsvaartuig bevinden. Backboards en spinale 
stabilisatieapparatuur moeten bij de finish zijn. HET REDDINGSPERSONEEL MOET 
OPGELEID EN GECERTIFICEERD WORDEN IN HET GEVEN VAN ASISTENTIE EN 
STABILISEREN VAN VERWACHTE SPINALE LETSEL.  

5.8.3 Aanvullende overwegingen.   
5.8.3.1 Redders moeten worden uitgerust met wetsuits, droogpakken of kleding.  
5.8.3.2 Aantal en verplaatsen van reddingspersoneel moeten opnieuw worden 

geëvalueerd voordat het evenement begint om te verzekeren dat 
veiligheidsnormen kunnen worden gehandhaafd in het geval van 
veranderende omstandigheden of ervaringen uit het verleden van soortgelijke  
evenementen op dezelfde parcours. 

5.8.3.3 Langere gebeurtenissen in de oceaan of extreme omstandigheden kunnen 
extra ondersteuning vereisen, omdat vermoeidheid of blootstelling het 
vermogen van een redder kan belemmeren om het vereiste niveau van zorg en 
aandacht te behouden. 

5.8 Escort veiligheidsvaartuig’ 
5.8.4 Op raceafstanden van 3.000 meter of meer, kan elke zwemmer een individueel escort 

veiligheidsvaartuig hebben dat hen tijdens de race vergezelt. 
5.8.5 Escortveiligheid moet een raceambtenaar en de minimale bemanning bevatten die 

nodig is om het escortveiligheidsvaartuig te besturen. 
5.8.6 Recreatief of niet-officieel vaartuig is niet toegestaan op het parcours tijdens het 

opwarmen of tijdens de race totdat de laatste zwemmer van het parcours is 
verwijderd. 

5.8.7 Coaching en het geven van instructies door de coach of vertegenwoordiger van een 
zwemmer van een escortveiligheidsvaartuig, voederplatforms, pier, dok, steiger of 
kustlijn is toegestaan. 

5.8.8 Fluiten of luchthoorns mogen door coaches niet worden gebruikt.  
5.8.9 Voorafgaand aan de start van het evenement moeten alle individuele 

escortveiligheidsvaartuigen worden gestationeerd om interferentie met een 
deelnemer te voorkomen die zich ongeveer 200 meter van de startlijn van de race 
bevindt. 

5.8.10 Bij plaatsing naast de aangewezen zwemmer moet het individuele escortevaartuig 
buiten het veld van zwemmers manoeuvreren om deelnemers niet te hinderen of te 
verwonden. 

5.8.11 Individuele escortveiligheidsvaartuigen zijn niet toegestaan binnen de finishlijnen.  

6. Inzet veiligheidspersoneel 
 

 Wetsuits en andere technische zwempakken die drijfvermogen of extra bescherming 
tegen de kou of elementen kunnen bieden, mogen naar keuze van de organisatoren van 
het evenement worden gebruikt en mogen alleen worden toegestaan op een manier die 
de concurrentie voor alle deelnemers eerlijk houdt en houdt rekening met dat alle 
deelnemende sporters beschikking kunnen hebben over middelen voor technische 
kleding.  

 Als er een aparte classificatie is voor zwemmers in wetsuit, wordt dit duidelijk vermeld in 
de informatie over het evenement en op het bijbehorende inschrijfformulier en wordt 
het besproken in alle pre-event-vergaderingen met coaches, sporters en officials. 

 Een deelnemer mag maximaal twee badmutsen gebruiken met de officiële 
wedstrijdmuts aan de buitenkant zichtbaar. Deze badmuts moet blijven, voor veiligheid 
en identificatie, totdat de sporter de finishlijn overschrijdt of de sporter wordt 
gediskwalificeerd volgens regel 8.6.1.5. 
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 Bij een redelijke hoeveelheid lichaamsvet is zwemmen zonder wetsuit toegestaan en het 
gebruik van lanoline of vaseline is toegestaan. 

 Neusklemmen, oordopjes en bril zijn toegestaan. 
 Adaptieve uitrusting voor sporters met specifieke fysieke omstandigheden moet worden 

goedgekeurd door de organisatoren van evenementen of de wedstrijdorganisatie. 
 Behalve zoals eerder vermeld in de paragrafen 6.1-6.6, is het zwemmers niet toegestaan 

enig apparaat te gebruiken of te dragen dat een hulpmiddel kan zijn voor zijn/haar 
snelheid, drijfvermogen of uithoudingsvermogen, zoals vinnen, handpeddels, trekboeien 
of dobbers van welke aard dan ook. 

7. Divisioning  

  

  Algemeen  
7.1.1 Sporters worden verdeeld op basis van geslacht, leeftijd en bekwaamheid. De 

volgende leeftijdsgroepen zijn van toepassing: 20 jaar en jonger; 21 jaar en ouder. 
7.1.2 Elke divisie bestaat uit 3-8 sporters.  
7.1.3 Unified Open Water Swimming wordt aangewezen als een afzonderlijke divisioning en 

divisioningregels zijn afzonderlijk van toepassing op die categorie. 
7.1.4 Waar races worden gestart als een massastart of in een gespreide of golvende start, 

kunnen divisionings worden gecombineerd en kunnen zwemmers uit meer dan één 
divisioning bestaan. De divisionings mogen samen zwemmen, maar worden 
afzonderlijk uitgereikt. 

7.1.5 Om een correcte verdeling te garanderen, moeten coaches de huidige persoonlijke 
beste tijd voor elke zwemmer invoeren.  

7.1.6 Persoonlijke beste tijden kunnen worden bepaald in meters of yards. Om een 
nauwkeurige verdeling te garanderen, zal de Race Director bepalen dat alle 
persoonlijke beste tijden worden omgezet in meters door een algemeen aanvaarde 
conversietabel.  

7.1.7 Als een time trial of preliminary race wordt gezwommen voorafgaand aan de finale 
van het evenement, worden sporters op basis van die tijden verdeeld. 

7.1.8 Handhaving van de "Maximum effort rule" kan worden toegepast overeenkomstig 
artikel I van de officiële Special Olympics sportreglementen. 

 

  Wetsuits  
7.2.1 In events waarbij de verdeling wordt bepaald door een divisioning in het zwembad, 

wordt een afzonderlijke "wetsuit division" gemaakt en worden de divisioning regels op 
die categorie toegepast. 

7.2.2 In events waarbij sporters worden verdeeld in een divisioning in open water, wordt er 
geen aparte "wetsuitdivisioning" ontworpen. Sporters die een wetsuit dragen tijdens 
de divisioning, moeten een wetsuit dragen tijdens de finale. Sporters die geen wetsuit 
dragen tijdens de divisioning, mogen tijdens de finale geen wetsuit dragen. 
Als een race moet worden uitgevoerd in weersomstandigheden die het gebruik van 
wetsuits toestaan of vereisen, moet deze informatie vóór aankomst schriftelijk aan 
alle coaches en deelnemers worden verstrekt zodat de wedstrijd alle sporters en 
coaches een redelijke kans biedt om te trainen en te trainen met geschikte uitrusting. 
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  Evenementen van 800 meter of langer 
Bij evenementen van 800 meter of langer wordt de divisioning bepaald door:   
7.3.1 Een preliminary kwalificatietijd van een zwembadzwem met een afstand van minimaal 

de helft van de open water race-afstand. Om een nauwkeurige verdeling te 
garanderen, zal de Race Director bepalen dat alle persoonlijke beste tijden worden 
omgezet in meters door een algemeen aanvaarde conversietabel. 

7.3.2 Waar mogelijk, time trials of preliminary van ten minste de helft van de open water 
race-afstand op de wedstrijdlocatie uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan het feitelijke 
evenement. Deze kunnen worden uitgevoerd in een zwembad of een open 
waterlocatie die hetzelfde is voor alle concurrerende sporters. 

7.3.3 Het wordt aanbevolen om een divisioning voor een open waterrace van 1500 meter 
vast te stellen aan de hand van kwalificatietijden vanaf 800 meter zwemmen of meer, 
tot de race-afstand. 

7.3.4 Het wordt aanbevolen om een divisioning voor een open waterrace van 800 meter 
vast te stellen aan de hand van kwalificatietijden van 400 meter of meer tot de race-
afstand. 

8. Regels van de competitie  

 

  Zwemstijl 
8.1.1 Alle open water wedstrijden zijn freestyle-evenementen, maar sporters mogen elke 

slag zwemmen, inclusief rugslag, schoolslag of sidestroke. 
8.1.2 Tijdens de race kunnen sporters in het water staan, rusten, water betreden en pieren, 

boten paddleboards, kajaks, kabels, touwen en veiligheidspersoneel aanraken als ze 
moe, nerveus zijn of hulp of aanmoediging nodig hebben. Sporters mogen geen 
vooruitgang boeken of hun positie in de competitie verbeteren, terwijl ze een van de 
hierboven genoemde middelen gebruiken om te rusten of te herstellen. 

8.1.3 Sporters kunnen afduwen, lopen, joggen of rennen in het water aan het begin van het 
evenement waarbij een onshore start wordt gebruikt. 

8.1.4 Sporters kunnen afduwen, lopen, joggen of rennen in het water terwijl ze zich 
voorbereiden om te vertrekken waar een finish aan land wordt gebruikt. 

8.1.5 Sporters mogen geen vooruitgang boeken door af te duwen, te lopen, te joggen of op 
de bodem te rennen als ze eenmaal zijn begonnen met zwemmen en op meer dan 100 
meter van de start- of finishlijn van de race zijn. 

8.1.6 Bij individuele open water zwemevenementen kunnen sporters op elke afstand achter 
elkaar zwemmen andere Special Olympics deelnemers. 

  

  De start  
8.2.1 Evenementen kunnen als volgt worden gestart:  

8.2.1.1 In het water waar sporters staan of lopen op een diepte die voldoende is om te 
beginnen met zwemmen op het startsignaal; of 

8.2.1.2 Vanaf het strand waar sporters in de rij staan en vanaf het strand het water in 
rennen op het signaal van de starter; of 

8.2.1.3 Vanaf een vast platform waar de posities van sporters op het platform worden 
bepaald door willekeurige trekking en ze beginnen met racen op het 
startsignaal. 

8.2.2 De methode voor het starten van een evenement wordt bepaald door wat het veiligst 
is voor alle deelnemers en rekening houdend met de unieke omstandigheden van een 
specifieke parcours of locatie.  

8.2.3 Het startsignaal moet zowel hoorbaar als zichtbaar zijn. 
8.2.4 Wanneer de start voor heren- en dameswedstrijden gespreid is, beginnen de 

herenevenementen altijd vóór de damesevenementen. 
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8.2.5 Als naar het oordeel van de Hoofdscheidsrechter iemand in het begin een oneerlijk 
voordeel heeft behaald, kan die zwemmer worden gediskwalificeerd. 

8.2.6 Voorafgaand aan de start moeten alle escortveiligheidsvaartuigen worden 
gestationeerd om interferentie met een concurrent te voorkomen. Als ze hun 
zwemmers van achteren inhalen, moet het vaartuig zodanig navigeren dat het 
manoeuvreren door het veld van zwemmers wordt vermeden. 

8.2.7 De startlijn moet duidelijk worden bepaald door een apparaat boven het hoofd of 
door verwijderbare apparatuur (bijv. touw, vlag, rijstroken, boeien) op het 
waterniveau. 
 

  De finish  
8.3.1 Evenementen kunnen als volgt worden beëindigd:   

8.3.1.1 Aan wal, wat altijd de voorkeursmethode is; of 
8.3.1.2 Aan de rand van het water; of 
8.3.1.3 In het water, maar alleen waar een afwerkingssysteem in het water 

beschikbaar is. 
8.3.2 Het is toegestaan, maar niet verplicht, om de afwerking te laten filmen en op te 

nemen door een videosysteem met slow motion en terugroepfaciliteiten inclusief 
timingapparatuur. 

8.3.3 De finishlijn moet duidelijk worden gedefinieerd en gemarkeerd en moet, waar 
mogelijk, stilstaan en veilig worden vastgemaakt om niet te worden verplaatst door 
wind, getij of kracht van de zwemmer die erover slaat of eroverheen rent. 

8.3.4 De uiteindelijke nadering tot de finish moet duidelijk worden gedefinieerd met 
markeringen of rijstroken of touw van een onderscheidende kleur. Het gebied dat 
naar het finishapparaat leidt, moet duidelijk worden gemarkeerd door rijen boeien die 
smaller worden naarmate ze dichter bij de finishlijn komen. 

8.3.5 Veiligheidsvaartuigen moeten worden gestationeerd bij de nadering en ingang van de 
finishstrook om ervoor te zorgen dat alleen zwemmers deze ingang betreden of 
oversteken. Escortboten zijn niet toegestaan in de finishgoot. 

8.3.6 Binnen 100 meter van de finishlijn moeten reddings- en veiligheidsverplichtingen 
vallen aan het veiligheidspersoneel aan wal en ondiep water. 

8.3.7 Voor een finish op het vasteland is de finishlijn de minimale afstand vanaf de rand van 
het water die nodig is om de zwemmers en deelnemers aan het evenement een veilig 
finishgebied te bieden. 

8.3.8 Automatische timing-apparaten, zoals timing-chips, kunnen worden gebruikt voor de 
timing van de race. De daadwerkelijke plaatsing van de finish wordt bepaald door 
handmatige finishbeoordeling en/of video-herhaling van de finish. 

 

  Markering 
8.4.1 Voorafgaand aan de start moeten zwemmers worden gemarkeerd met hun 

wedstrijdnummer op hun badmuts, handen, bovenarmen en rug. 
8.4.2 Nummering op deelnemers moet worden gedaan met behulp van zwarte, permanente 

inktmarkeringen of tijdelijke tatoeages zodat de nummers ten minste 2cm hoog zijn 
en duidelijk leesbaar zijn.  

8.4.3 Paddlers en escortboten voor individuele zwemmers moeten ook aan beide zijden 
worden gemarkeerd met het wedstrijdnummer van de zwemmer, zodat het 
gemakkelijk vanaf beide kanten te zien is 
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  Draaien en verandert van richting op de koer 
8.5.1 Alle bochten en andere koerswijzigingen op het parcours moeten duidelijk worden 

aangegeven door markeringen die zijn gekleurd om zich te kunnen onderscheiden van 
de inheemse omgeving en van voldoende grootte zodat ze zichtbaar zijn vanaf een 
afstand van ten minste 500 meter. Richting markeringen moeten ook zo worden 
geplaatst dat opeenvolgende veranderingen in richting kunnen worden gezien vanaf 
de vorige bocht. 

8.5.2 Een duidelijk gemarkeerd vaartuig of platform voor een bochtrechter moet worden 
geplaatst op alle locaties waar koerswijzigingen optreden wanneer deelnemers 
aanwezig zijn. Het vaartuig of platform moet zodanig worden geplaatst dat het zicht 
van de zwemmer of het onderhandelen van de bocht niet wordt belemmerd, terwijl de 
scheidsrechters een duidelijk zicht hebben op de bochten van de zwemmer.  

 

  Diskwalificaties  
8.6.1 Een zwemmer wordt gediskwalificeerd voor: 

8.6.1.1 Opzettelijk vertragen of belemmeren van de voortgang van een andere 
zwemmer. Opmerking: incidenteel contact, vooral aan het begin van het 
evenement en rond de boeien, vormt geen basis voor diskwalificatie; 

8.6.1.2 Niet het voorgeschreven parcours zwemmen. 
8.6.1.3 Het niet voltooien van het voorgeschreven parcours binnen de tijdslimiet. 

Deelnemers die het parcours niet binnen de tijdslimiet beëindigen, 
moeten uit het water worden gehaald, behalve als de hoofdscheidsrechter 
een deelnemer buiten de tijdslimiet kan toestaan om het parcours te 
voltooien, maar niet deelneemt aan toegekende punten of prijzen. De 
deelnemer komt nog steeds in aanmerking voor een vaantje voor 
deelname. 

8.6.1.4 Het ontvangen van voortstuwingshulp, voorwaartse vooruitgang of 
verbeterde positie van iedereen in boten of andere escortboten van welke 
aard dan ook, of van het duwen, lopen, joggen of rennen op de bodem, 
behalve zoals specifiek toegestaan in de paragrafen 7.1.3, 7.1.4 en 7.1.5. 

8.6.1.5 Overtreding van de uitrustingsregels;  
8.6.1.6 Acties van zijn/haar escort veiligheidsvaartuig of coach die de voortgang 

van een andere zwemmers verstoren of omdat zijn/haar vaartuig of coach 
de instructie van een toegewezen official niet opvolgt; 

8.6.1.7 Het overtreden van de " Maximum Effort Rule " volgens artikel I van de 
officiële Special Olympics sportreglementen indien toegepast onder sectie 
7.1.8 van deze regels;    

8.6.1.8 Overtreding van de regels voor Unified Open Water Swimming Teams 
zoals uiteengezet onder Secties 9.  

8.6.2 Diskwalificatieprocedures 
8.6.2.1 Als naar het oordeel van de scheidsrechters een zwemmer of 

escortveiligheidsvaartuig een van de inbreuken op deze regels begaat, is 
de volgende procedure van toepassing: 

8.6.2.2 Eerste schending - Een gele vlag en een kaart met het nummer van de 
zwemmer worden door de hoofdscheidsrechter getoond om de zwemmer 
aan te geven en te informeren dat hij de regels heeft overtreden. Fluiten 
kan door de scheidsrechter worden gebruikt om de aandacht van de 
zwemmer te trekken. 

8.6.2.3 Tweede inbreuk - Een rode vlag en een kaart met het nummer van de 
zwemmer moeten door de scheidsrechter worden getoond om de 
zwemmer aan te geven en te informeren dat hij voor de tweede keer in 
overtreding is met de regels. De zwemmer wordt gediskwalificeerd. De 
zwemmer mag echter op de baan blijven zwemmen en de race voltooien.  
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Fluiten kan door de scheidsrechter worden gebruikt om de aandacht van 
de zwemmer te trekken. 

8.6.2.4 De hoofdscheidsrechter moet het aantal en de overtreding van de 
zwemmer registreren op het moment van de overtreding en zal de 
informatie meedelen aan wedstrijdofficials op de kant. 

8.6.2.5 Kennisgeving van de overtreding moet zo snel als redelijkerwijs mogelijk 
aan de coach van de zwemmer worden doorgegeven. 

8.6.2.6 De  scheidsrechter mag een zwemmer zonder voorafgaande 
waarschuwing diskwalificeren als naar zijn mening de actie van de 
zwemmer of escorteschip als onsportief wordt beschouwd. Voorbeelden 
van onsportief gedrag zijn het opzettelijk slaan van een andere zwemmer 
en de weigering om een bocht opnieuw af te ronden nadat hem werd 
verteld dat het doel was gemist. 

 

  Tijdslimieten  
8.7.1 Tijdslimieten en/of over de tijdslimieten kunnen worden gebruikt naar goeddunken 

van het wedstrijdmanagement.  
8.7.2 Als tijdslimieten en/of over de tijdslimieten worden gebruikt in een evenement, 

worden deze gepubliceerd in de evenementinformatie en kunnen deze naar eigen 
goeddunken van de hoofdscheidsrechter worden aangepast op basis van locatie en 
omstandigheden, inclusief maar niet beperkt tot getijden, stromingen, water en 
luchttemperaturen.  

8.7.3 Aanbevolen tijdslimieten:  
8.7.3.1 De aanbevolen tijdslimiet voor het evenement van 800 meter is: 30 minuten. 
8.7.3.2 De aanbevolen tijdslimiet voor het evenement van 1500 meter is 1:00 uur. 

8.7.4 Aanbevolen over het tijdslimiet:   
8.7.4.1 De aanbevolen tijdslimiet voor het evenement van 800 meter is 30:00. Alle 

sporters die nog 30 minuten nadat de eerste zwemmer is geëindigd nog op 
het parcours zwemmen, mogen naar keuze van de hoofdscheidsrechter van 
het parcours worden gehaald. 

8.7.4.2 De aanbevolen tijdslimiet voor het 1500 meter-evenement is 45 minuten. Alle 
sporters die nog 45 minuten nadat de eerste zwemmer klaar is op het 
parcours, mogen naar keuze van de hoofdscheidsrechter van het 
zwemparcours worden gehaald. 
 

  Watertemperaturen  
8.8.1 De minimum watertemperatuur voor het houden van een zwemevenement in open 

water moet 16 ° C (60,8 ° F) zijn. 
8.8.2 Wedstrijden mogen niet plaatsvinden als de gecombineerde luchttemperatuur en 

watertemperatuur bij elkaar opgeteld 33 ° C (91,4 ° F) of lager zijn.  
8.8.3 De maximale watertemperatuur voor het houden van een zwemevenement in open 

water is 31 ° C (87,8 ° F). 
8.8.4 Wedstrijden met een afstand van meer dan 800 meter mogen niet plaatsvinden als de 

gecombineerde luchttemperatuur en watertemperatuur bij elkaar opgeteld 63 ° C 
(145.4 ° F) of hoger zijn. 

8.8.5  De watertemperatuurmetingen moeten 1 uur vóór de start van de race worden 
gemeten op een punt in het midden van de baan op een diepte van 40 centimeter; en 

8.8.6 De metingen van de watertemperatuur moeten worden gecontroleerd met 
tussenpozen van 1 uur vanaf dezelfde plaats en diepte als de metingen vóór de 
wedstijden. 
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8.8.7 Wetsuits zullen:  
8.8.7.1 Toegestaan in water onder 29 ° C (84.2 ° F) 
8.8.7.2 Ben verplicht in water bij of onder 17 ° C (62.6 ° F) 
8.8.7.3 NIET toegestaan in water bij of boven 28 ° C (82.4 ° F) 

 

  Aflasten 
8.9.1 Wanneer in noodsituaties een race moet worden gestopt voordat deze is voltooid, 

moet de race zo snel mogelijk opnieuw worden gestart en moet de volledige afstand 
worden afgelegd. 

8.9.2 Situaties die hierboven niet worden behandeld, worden bepaald door de 
hoofdscheidsrechter.  

 

 Protesten 
8.10.1 Coaches kunnen tot 30 minuten na afloop van de race protest aantekenen. Alle 

resultaten worden officieel zodra de protestperiode is verstreken en de 
Hoofdscheidsrechter een definitieve uitspraak heeft gedaan over alle protesten. 

9. Unified Open Water Zwemmen 

 
 Unified Sports wordt uitgevoerd in overeenstemming met drie verschillende modellen: 

recreatie, spelerontwikkeling en competitief. De regels in deze sectie zijn van toepassing 
op al deze modellen behalve voor 9.9, die alleen van toepassing is op World Games. 

 Unified Open Water Swimming Teams bestaan uit één sporter en één verenigde partner. 
Een Unified Coach mag niet deelnemen als Unified Partner. 

 Van de Unified Partner wordt verwacht dat hij de basis paraatheidstraining heeft 
gevolgd, gegeven door de coach, om adequaat te reageren op een onverwachte en / of 
noodsituatie in het water. 

 De sporter en de verenigde partner moeten tijdens de race te allen tijde binnen 10 meter 
van elkaar zwemmen. 

 Voor 1500 meter open water races, moet er een duidelijk aangegeven ijkpunt zijn 
halverwege de renbaan. Elk Unified Team moet samen langs dit checkpoint zwemmen en 
de Unified Partner roept het Unified Team-nummer op naar checkpoint race officials. 

 De sporter en de unified partner overschrijden de finishlijn niet meer dan 10 seconden 
uit elkaar. 

 Prijzen worden bepaald op basis van de eindtijd van het laatste Unified Team-lid dat de 
finishlijn overschrijdt of aanraakt. 

 Unified teams zijn onderworpen aan de diskwalificatieprocedures onder sectie 8.6 voor 
overtredingen van regels 9.3, 9.4 en 9.5. 

 Bij World Games hebben de Unified Partner en de sporter dezelfde zwemmogelijkheden 
in open water. Bij alle andere zwemactiviteiten en evenementen in open water moet de 
Unified Partner een gelijk of groter zwemvermogen hebben. 

10. Personeel 

 

 Minimum officiële posities  
    Er mogen niet minder dan de volgende officiërende functies worden ingevuld. 

 Wedstrijdleider (kan ook bekend staan als Competition Manager) 
 Hoofdscheidsrechter 
 Assistent scheidsrechter 
 Veiligheidsfunctionaris 
 Medisch functionaris 
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 Baanofficier             
 Wedstrijdadministratie     
 Starter                
 Race official (één per deelnemer in begeleide races)  
 Turn official (één bij elke verandering in de richting van de koers)  
 Hoofd tijdwaarnemer en 3 tijdwaarnemers 
 Hoofd Finishofficial en 2 finish officials  
 Opnemer 
 Communicatiemedewerker - tweetalig en/of een toegewezen vertaler omroeper  
 Een technisch afgevaardigde en andere functionarissen kunnen worden toegevoegd 

voor grotere evenementen. De posities van scheidsrechter, veiligheidsofficier, 
finishrechter, communicatieofficier en timer worden niet    
gecombineerd met de taken van een andere official. 
 

 De wedstrijdleider    
10.2.1 De wedstrijdleider zal:  

10.2.1.1 De algehele verantwoordelijkheid dragen voor de Special Olympics open     
   water zwemmen oefensessies en evenementen; 

10.2.1.2 Bepaal het verloop van een zwemevenement in open water in overleg met       
   lokale badmeesters in open water en reddingsdiensten op zee; 

10.2.1.3 Onderzoek de accommodatie en baan om ervoor te zorgen dat maximale    
                  kwaliteitsnormen aanwezig zijn, inclusief maar niet beperkt tot   
                  wateromstandigheden, veilig omgevingscondities, veiligheids- en 
                  reddingsuitrusting en veilige waterpraktijken; 
10.2.1.4 Coördineer de faciliteit vóór aankomst met organisatie; 
10.2.1.5 Zorg ervoor dat alle noodzakelijke ambtenaren toezichthoudend personeel 

beschikbaar zijn; 
10.2.1.6 Zorg voor een oriëntatie voor al het personeel in open water vóór de sessie   

   of het evenement;  
10.2.1.7 En maakt of zorg voor een noodactieplan. 

 

 De hoofdscheidsrechter  
10.3.1 De hoofdscheidsrechter zal;  

10.3.1.1 Handhaving van alle regels en beslissingen van de officiële Special Olympics  
   Sports Rules, FINA en Special Olympics Open Water Swimming Rules; 

10.3.1.2 In samenwerking met de Race Director en de technische afgevaardigde, de     
   bevoegdheid hebben om deze regels per geval aan te passen voor de  
   veiligheid en het welzijn van alle betrokken personen; 

10.3.1.3 De bevoegdheid hebben om in elk stadium in de competitie tussenbeide te  
   komen om ervoor te zorgen dat de juiste regels en voorschriften worden  
   nageleefd; 

10.3.1.4 De vrijheid hebben om bepaalde wijzigingen en interpretaties van de regels         
   toe te staan; 

10.3.1.5 Beoordeel alle protesten met betrekking tot de competitie; 
10.3.1.6 Hebben volledige controle en autoriteit over alle officials, keuren hun     

   opdrachten goed en instrueren hen met betrekking tot alle regels en Special  
   Olympics functies en voorschriften met betrekking tot de competitie. 

10.3.1.7 Zorg ervoor dat alle deelnemers, coaches en ondersteunend personeel van    
   het evenement op de hoogte zijn van het parcours, veiligheidsprocedures en  
   eventuele locatie specifieke regels die op het evenement van toepassing zijn; 

10.3.1.8 De bevoegdheid hebben om de race te stoppen of de afstand en/of racebaan  
   te wijzigen vanwege bezorgdheid over de veiligheid of onvoorziene    
   omstandigheden; 
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10.3.1.9 De bevoegdheid hebben om video- of elektronische of mechanische 
beoordelingsapparatuur te gebruiken bij het beoordelen van de 
finishvolgorde of bij het maken van andere uitspraken; en 

10.3.1.10 Geef met een opgeheven vlag en een reeks korte stoten op een fluitje aan  
      dat de start op handen is en wanneer u tevreden bent dat de zwemmers    
      klaar zijn, geeft u door de vlag naar de Starter te wijzen dat de wedstrijd  
      mag beginnen. 

10.3.2 De hoofdscheidsrechter, in samenwerking met de wedstrijdleider en de technisch 
gedelegeerde, kan ervoor kiezen om de race te starten in waves waarbij elke wave 
(heat) wordt gescheiden bij de start van de vorige wave over een bepaald tijdsinterval. 
De tijden van zwemmers worden aangepast aan de hand van het begintijdinterval en 
hun volgorde van finish wordt bepaald op basis van de aangepaste tijd; en scheiding 
van concurrenten van mannen en vrouwen of andere classificaties (bijvoorbeeld per 
leeftijdsgroep), volgens de positie aan de startlijn of op een afzonderlijk tijdstip van 
start. 

 

 De assistent-scheidsrechter 
De assistent-scheidsrechter voert alle taken uit die zijn toegewezen door de 
hoofdscheidsrechter. 

 

 De veiligheidsfunctionaris 
10.5.1 De veiligheidsfunctionaris zal:   

10.5.1.1 Verantwoordelijk zijn voor de wedstrijdorganisatie voor alle aspecten van     
   veiligheid met betrekking tot het verloop van de wedstrijd 

10.5.1.2 Maakt een noodactieplan voor elk open water evenement; 
10.5.1.3 Zorg ervoor dat elk escortevaartuig voldoet aan geaccepteerde    

   internationale veiligheidsnormen voor het beschermen van zwemmers in een  
   open wateromgeving en in omstandigheden die aanwezig zijn op de gekozen    
   locatie.  

10.5.1.4 Zorg ervoor dat het hele parcours en vooral de start- en finishgebieden veilig            
  zijn en vrij van obstakels.  

10.5.1.5 Zorg ervoor dat er voldoende geschikt gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd 
reddingsvaartuig beschikbaar is tijdens de wedstrijd om een veiligheidsback-
up te bieden voor de escort 

10.5.1.6 Zorg ervoor dat er voldoende gecertificeerde strandwachten aanwezig zijn    
   op het land en in het water 

10.5.1.7 Voorzie, indien van toepassing, getijden en/of actuele kaarten van officials en     
   coaches die het tijdstip van getijdenveranderingen op de koers aangeven en     
   de relatie weergeven tussen getijden of stroming en de voortgang van  
   zwemmers langs de baan.  

10.5.1.8 Adviseer de hoofdscheidsrechter als de omstandigheden niet geschikt zijn  
   om de wedstrijd te organiseren en/of aanbevelingen doen voor de    
   aanpassing van de baan of de manier waarop de wedstrijd wordt uitgevoerd.  

10.5.1.9 Een gecertificeerde waterreddingsprofessional zijn of lid zijn van het    
   plaatselijke reddings- of badmeesterbureau met toezichtservaring of  
   managementniveau-ervaring met toezicht op waterveiligheidsdiensten met  
   getrainde badmeesters in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die in  
   de gekozen locatie.   

10.5.1.10 Wees uitsluitend toegewijd aan de veiligheid van alle deelnemers, officials,    
      reddingspersoneel, escorts, coaches en toeschouwers 

10.5.1.11 Wees het aanspreekpunt tussen lokale reddings- en hulpdiensten en race- 
      organisatoren voor, tijdens en na het evenement.  
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10.5.1.12 Neem deel aan alle pre-race vergaderingen met coaches en sporters 
10.5.1.13 In overeenstemming met sectie 8 die hieronder is ingesteld, meet u de  

      watertemperatuur vóór de start van het evenement en blijft u de  
      watertemperaturen gedurende het evenement bewaken zoals vereist in  
      dat gedeelte. 

10.5.1.14 Zorg ervoor dat de baan voldoende gemarkeerd is voordat de race begint 
10.5.1.15 Zorg ervoor dat alle strandwachten en veiligheidspersoneel aanwezig zijn  

     vóór de race start 
10.5.1.16 Zorg ervoor dat badmeesters en veiligheidspersoneel op de hoogte zijn van  

     sporters die in het verleden epileptische aanvallen of andere relevante  
     medische aandoeningen hebben gehad. 

10.5.1.17 Houd constant contact met veiligheidspersoneel totdat de laatste   
     deelnemer het water heeft verlaten  

10.5.1.18 Geef een actie-rapport na het evenement met de gevolgde  
     veiligheidsprotocollen en eventuele problemen die het evenement hebben      
     beïnvloed. Het rapport zal worden gebruikt om de veiligheid van  
     toekomstige gebeurtenissen continu te verbeteren 
 

 De medisch verantwoordelijke  
10.6.1 De medische verantwoordelijke zal;  

10.6.1.1 Verantwoordelijk zijn voor de hoofdscheidsrechter voor alle medische  
   aspecten met betrekking tot de competitie en deelnemers; 

10.6.1.2 Informeer de plaatselijke medische voorzieningen over de aard van de    
   wedstrijd en zorg ervoor dat alle slachtoffers zo snel mogelijk naar hen  
   kunnen worden geëvacueerd; 

10.6.1.3 Wees de bewaarder van de medische (historische) formulieren van de  
   deelnemers;  

10.6.1.4 Adviseer veiligheidsbeambte, strandwachten en veiligheidspersoneel van  
   sporters die in het verleden epileptische aanvallen en andere relevante  
   medische aandoeningen hebben gehad; en  

10.6.1.5 Adviseer de hoofdscheidsrechter als de omstandigheden niet geschikt zijn  
  om de wedstrijd te organiseren en / of aanbevelingen doen voor de  
  aanpassing van de baan of de manier waarop de wedstrijd wordt uitgevoerd. 
 

 Parcours verantwoordelijke  
10.7.1 De parcours verantwoordelijke zal;  
10.7.2 Verantwoordelijk zijn voor de juistheid van het onderzoek dat de afstand van de koers 

vaststelt; 
10.7.3 Voorafgaand aan de aanvang van de wedstrijd, inspecteert hij samen met de 

hoofdscheidsrechter en de veiligheidsbeambte om ervoor te zorgen dat alle punten 
correct zijn gemarkeerd en alle apparatuur correct is geïnstalleerd en in goede staat 
verkeert; 

10.7.4 Ensure that Turn Judges are in position prior to the start of the competition and 
report this to the Assistant Referee; and   

10.7.5 Dienen als piloot in de leidende boot wanneer er een wordt gebruikt. 

 

 De wedstrijdadministratie  
10.8.1 De wedstrijdadministratie zal;  

10.8.1.1 Verzamel en instrueert de deelnemers voorafgaand aan de wedstrijd en zorg  
   voor een goede ontvangst voor de deelnemers aan de finish; 
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10.8.1.2 Zorg ervoor dat elke deelnemer correct is gemarkeerd met zijn/haar  
   racenummer en dat alle zwemmers nagels hebben getrimd en geen sieraden  
   dragen, inclusief horloges; 

10.8.1.3 Zorg ervoor dat alle zwemmers op het vereiste tijdstip voorafgaand aan de  
   start aanwezig zijn op de verzamelplaats; 

10.8.1.4  Houd deelnemers en officials op de hoogte van de resterende tijd voor de    
   start met geschikte tussenpozen en met tussenpozen van één minuut  
   gedurende de laatste vijf minuten; en 

10.8.1.5 Zorg ervoor dat alle zwemmers worden verantwoord aan het einde van de 
wedstrijd.  
 

 De starter  
10.9.1 De starter zal  

10.9.1.1 Een positie innemen die duidelijk zichtbaar is voor alle deelnemers; 
10.9.1.2 Breng op een signaal van de hoofdscheidsrechter een onderscheidende vlag 

omhoog naar  een verticale positie met de arm recht; en 
10.9.1.3 Gebruik een hoorbaar en zichtbaar startsignaal. 

 

 De wedstrijdleider 
10.10.1 In races waar een Escort Safety Craft wordt gebruikt volgens Regel 7.8, moet de Race 

scheidsrechter die de zwemmer vergezelt; 
10.10.1.1 Gepositioneerd zijn in de escortboot om te allen tijde zijn of haar  

      aangestelde zwemmer te kunnen observeren om naleving van de  
      wedstrijdregels te verzekeren en dat eventuele overtredingen worden  
      geregistreerd en gerapporteerd aan de hoofdscheidsrechter; 

10.10.1.2 De bevoegdheid hebben om een zwemmer uit het water te halen bij het  
      verstrijken van de tijdslimiet of wanneer dit wordt bevolen door de  
      hoofdscheidsrechter; 

10.10.1.3 Zorg ervoor dat de toegewezen zwemmer geen oneerlijk voordeel neemt  
     of onsportieve gedrag vertoont, indien de situatie dit vereist, de zwemmer  
     opdragen afstand te houden van een andere zwemmer; en 

10.10.1.4 Breng de hoofdscheidsrechter onmiddellijk op de hoogte als de  
     toegewezen zwemmer zich terugtrekt uit de wedstrijd en noteer de 
     voltooide afstand en het tijdstip van de terugtrekking.  

 

 De keerpunt scheidsrechter  
10.11.1 De keerpunt scheidsrechter zal:   

10.11.1.1 Zodanig geplaatst zijn dat alle zwemmers zich houden aan de bocht en  
      andere koerswijziging; en 

10.11.1.2 Noteert elke overtreding van de keerprocedures en geef de scheidsrechter    
      een sein wanneer er een overtreding op het moment wordt waargenomen. 

 

 De hoofd tijdwaarnemer  
10.12.1 De hoofdtijdwaarnemer zal:  

10.12.1.1 Wijst ten minste drie timers toe aan hun posities voor de start en finish;  
10.12.1.2 Geef de timers informatie over hun taken en de details van hun opdracht;  
10.12.1.3 Zorg ervoor dat een tijdcontrole wordt uitgevoerd om alle personen in staat  

      te stellen hun horloges te synchroniseren met de officiële raceklok, indien  
      van toepassing, ten minste 15 minuten vóór de starttijd; en 
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10.12.1.4 Kan zorgen voor het gebruik van automatische of semi-automatische  
      timing-apparaten naast horloges. 
 

 De hoofd finish  
10.13.1 De hoofd finish zal;  

10.13.1.1 Wijs elke Finish jury toe aan een positie; 
10.13.1.2 Korte uitleg geven aan juryleden over hun taken en de details van hun     

      opdracht; 
10.13.1.3 Verzamelt na de race de ondertekende resultatenbladen van elke finish jury   

      en bepaal de volgorde van afwerking en lever de resultaten af aan de 
      scheidsrechter of zijn of haar aangewezen persoon. 

 

 De finish jury  
10.14.1 De finish jury zal;  

10.14.1.1 Gepositioneerd zijn in lijn met en waar hij/zij een duidelijk zicht op de finish 
      kan hebben; en 

10.14.1.2 Noteert de finishplaats van elke zwemmer. 
 

 De opnemer  
10.15.1  De opnemer registreert opnames van de wedstrijd, voert resultaten in op officiële   

 formulieren en houdt het record voor teambeloningen bij, indien van toepassing. 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
 


