Deelname G-zwemmers aan reguliere competitiewedstrijden
Zwemmers met een beperking kunnen erkend als G-zwemmer deelnemen aan reguliere
VZF competitiewedstrijden vrije slag, schoolslag, rugslag, vlinderslag, wisselslag en
aflossingen, conform de VZF-, KBZB- en FINA-reglementering. Enkel de opgesomde
uitzonderingen vermeld op de ‘Informatiefiche G-zwemmer’ worden toegestaan en
kunnen bijgevolg niet leiden tot een uitsluiting.
Hierbij de procedure die moet doorlopen worden:
STAP 1: Lidmaatschap en competitievergunning VZF
Elke G-zwemmer die wil deelnemen aan VZF competitiewedstrijden dient aangesloten te
zijn bij een VZF-club en in het bezit te zijn van een competitievergunning. Ook ParanteePsylosleden die aan deze competities wensen deel te nemen, dienen dus voorafgaand
aan de wedstrijd, bij een VZF-club aan te sluiten.
STAP 2: Classificatie/sportklasse Parantee
De G-zwemmer stuurt Parantee-Psylos een aanvraag tot classificatie via
classificatie@parantee-psylos.be. Klik hier voor meer info.
Na het doorlopen van de classificatieprocedure ontvangt de G-zwemmer via een
bevestigingsbrief de toegekende sportklasse en uitzonderingsregels* voor de
verschillende zwemstijlen. Parantee-Psylos stuurt deze bevestigingsbrief ook door naar
secretaris@zwemfedwvl.be.
STAP 3: Informatiefiche G-zwemmer VZF
De G-zwemmer/club vraagt bij VZF een ‘Informatiefiche G-zwemmer’ aan via
secretaris@zwemfedwvl.be met vermelding van onderstaande gegevens:
-

Digitale pasfoto
Geboortedatum
Telefoonnummer of GSM nummer ouder/trainer
CV-nummer VZF

STAP 4: Werkwijze op competitiewedstrijd
De clubafgevaardigde van de G-zwemmer is verantwoordelijk om een kopie van de
‘Informatiefiche G-zwemmer’ voor aanvang van de wedstrijd te bezorgen aan het
jurysecretariaat of aan de kamprechter. Wanneer de G-zwemmer recht heeft op
assistentie zal dit eveneens op de ‘Informatiefiche G-zwemmer’ zijn hernomen. Na de
wedstrijd kan de fiche terug opgehaald worden.
* zie bijlage

Bijlage: sportklassen en uitzonderingsregels
G-zwemmen: sportklassen en uitzonderingsregels
De sportklasse van de zwemmer bestaat telkens uit een nummer voorafgegaan door
een letter, bijvoorbeeld S14. Hieronder een overzicht van de mogelijke letters en cijfers.
S: vrije slag, rugslag of vlinderslag
SM: wisselslag
SB: schoolslag
1-10: fysieke beperking
11-13: visuele beperking
14: verstandelijke beperking
De uitzonderingsregels (‘exceptions) zijn afwijkingen ten opzichte van de bestaande
zwemreglementering die omwille van de beperking zijn toegestaan. De uitzonderingen
worden bepaald aan de hand van classificatie en worden vermeld op de bevestigingsbrief.
Hieronder een overzicht van de uitzonderingsregels.
START
A: assistentie vereist (exacte beschrijving op ‘Informatiefiche G-zwemmer’)
B: verduisterende zwembril
E: geen mogelijkheid om grip te nemen bij de start rugcrawl
H: auditief beperkt (licht of signaal vereist)
T: aantikkers
Y: starthulpmiddel

TIJDENS HET ZWEMMEN
0: geen uitzondering
1: start 1 hand
2: Schoolslag - aantikken met rechterhand
3: Schoolslag - aantikken met linkerhand
4: Vlinderslag - aantikken met rechterhand met gelijktijdige intentie van andere
5: Vlinderslag - aantikken met linkerhand met gelijktijdige intentie van andere
7: deel van bovenlichaam moet raken
8: rechtervoet moet naar buiten draaien
9: linkervoet moet naar buiten draaien
12: slepen van de benen of toont intentie om te sluiten
+: dolfijnbeweging is mogelijk
Vrije slag: geen uitzonderingen
Rugslag: enkel uitzondering ‘1’ kan gelden
Vlinderslag: uitzonderingen ‘4, 5, 7’ kunnen gelden
Schoolslag: uitzonderingen bovenlichaam – ‘2, 3, 7’ kunnen gelden
uitzonderingen onderlichaam – ‘8,9 of 12, +’ kunnen gelden

