
WEDSTRIJDREGLEMENT 
I. Iedereen die kan zwemmen, is toegelaten om deel te nemen aan de 

wedstrijd. 

II. Ieder team deelnemend aan de 100x100m telt maximum 10 personen, 

waarvan minimum 2 meisjes. 

III. De volgorde waarin de leden van het team zwemmen is op voorhand 

vastgelegd en kan niet meer worden gewijzigd tijdens de wedstrijd. 

IV. Op de linkerschouder van iedere deelnemer wordt zijn/haar 

volgnummer, conform de volgorde, leesbaar neergeschreven met een 
permanent marker. 

V. Bij individuele opgave schuift iedere zwemmer één plaats op en wordt 

de teamvolgorde NIET gewijzigd. 

VI. Individuele opgave is definitief, dus bij opgave kan men niet meer 

opnieuw starten. 

VII. Het zwemmateriaal dat tijdens de wedstrijd wordt gedragen, moet 

voldoen aan de FINA voorwaarden. 



VIII. Bij een valse start1:  
o Zal men de eerste keer een waarschuwing/gele kaart ontvangen.  

o Zal men iedere volgende valse start 10 seconden straftijd krijgen. Als een 

zwemmer een valse start begaat, moet de daarop volgende zwemmer een 

‘stop & go’2 doen van 10 seconden vooraleer hij/zij in het water mag 

duiken. 

o Bij een valse start in de laatste 10x100m (dus de 91e-100e) moet er een 

extra 100m gezwommen worden door de persoon die de valse start heeft 

begaan. 

o De official/teller heeft in deze situatie altijd het laatste woord. 

IX. Uiteraard moet deze wedstrijd de samenhorigheid bevorderen en is 

fairplay dus een must. 

X. Onsportief gedrag zal leiden tot een diskwalificatie van het hele team. 

XI. Het dragen van een clubbadmuts is sterk aangeraden. Zo is er een 

overzicht van wie in welke baan hoort. 

XII. Verdeling van de prijzen wordt vooraf bekendgemaakt. 

                                                           
1 Valse start: het moment dat de startende zwemmer het contact met de startblok verliest voordat de aankomende zwemmer de muur bij aankomst heeft aangeraakt. 
2 Stop & go: Vanaf het moment dat de aankomende zwemmer de muur heeft aangeraakt, wacht de startende zwemmer op het signaal van de official/teller. De official/teller 

telt 10 seconden, waarvan de laatste 5 luidop, zo weet de startende zwemmer wanneer hij/zij bijna mag vertrekken. 



XIII. Bij forfait is terugbetaling van het inschrijfgeld niet meer mogelijk 

vanaf 2 weken voor de aanvang van het evenement. Tot 3 weken voor 

de aanvang kan men aanspraak maken op 100% van het inschrijfgeld. 

In deze tussenperiode wordt er 50% teruggestort van het totale bedrag. 
XIV. Bij deelname aan het evenement geeft elk participant de toestemming 

aan de organisatie om beeldmateriaal, genomen tijdens het evenement, 

te gebruiken voor publicitaire doeleinden. 

XV. Indien een team een teller/official afvaardigt, kan en mag deze na 

afloop van de desbetreffende reeks, het overeenkomstige tegoed 

persoonlijk komen afhalen aan het wedstrijdsecretariaat. Dit tot een 

termijn van 30 minuten na afloop van het volledige evenement. 
XVI. De organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen, 

materiële schade en/of diefstal. 

 

!! Veel succes !! 


