
WEDSTRIJDPROTOCOL FIGURENWEDSTRIJDEN SYNCHROONZWEMMENN ten tijde van CORONA 
Competitie 2020/2021 
 
Onderstaande regels gelden alleen voor figurenwedstrijden. 
Over uitvoeringenwedstrijden volgt t.z.t. een protocol. 
 

Om de veiligheid rondom het coronavirus te kunnen waarborgen, bevestigen de opgegeven 
deelnemers (zwemmers, coaches en juryeden) zich te conformeren aan de, op dat moment 
geldende regels rondom het coronavirus van het RIVM, KNZB en wedstrijdorganisatie. De 
wedstrijdorganisatie heeft het recht om toegang van een deelnemer(s) te weigeren indien 
deelnemer(s), coaches of juryleden deze regels overtreden. 

 
Voor deelname aan wedstrijden worden in ieder geval de algemene regels in acht te worden 
genomen die door het RIVM zijn gesteld, t.w. 
Uiteraard blijf je thuis als je klachten hebt. Maar in geval van sporten, waarbij je traint met anderen 
en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen:  
 

• Als een sporter symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid, dan train hij of zij niet, 
speelt hij of zij niet en dient hij of zij te worden getest. 

• Als een sporter positief wordt getest op het virus: 
- Gaat hij of zij in quarantaine 
- Het hele team waarmee wordt gesport (c.q. trainingsselectie) wordt getest op aangeven van 

medici/GGD 
- Of het hele team/trainingsgroep gaat gedurende 10 dagen in quarantaine als ze op een 

afstand van minder dan 1,5 meter zijn geweest van de positief geteste sporter gedurende 10 
minuten of langer 

- Quarantaine kan achterwege blijven indien zij steeds op een grotere afstand dan 1,5 zijn 
geweest en geen symptomen hebben of negatief zijn getest op het coronavirus. 

 
 
ALGEMEEN 
 
Bij inschrijving voor de diverse figurenwedstrijden van de diverse competities zullen de deelnemende 
verenigingen naast inschrijving van de deelnemers tevens de coaches moeten inschrijven. Er mag één 
(1) coach per categorie per vereniging aanwezig zijn, tijdens de wedstrijden. 
 
Als basisregels zijn van toepassing: 

• Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 m afstand te houden. 
Ook leden van één huishouden hoeven dat niet; 

• Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden, maar wel tot 
volwassenen; 

• Volwassenen (18 jaar en ouder) dienen te allen tijde 1,5 afstand tot elkaar te houden. 
 
Bij aankomst zullen ploegen met deelnemers en coaches zich dienen aan te melden bij de 
desbetreffende persoon, die hiervoor door  de organisatie is aangewezen. Deze persoon wordt 
tevoren bekend gemaakt. 
Deelnemers dienen de zwemkleding aan te hebben, zodat omkleden vrij snel kan gebeuren. 
Na afloop van de wedstrijd kan er niet gedoucht worden en moet er zo snel mogelijk worden 
omgekleed en het zwembad worden verlaten. 
 
 



Toeschouwers worden niet toegelaten.  
 
Volgens het algemene protocol vanuit de KNZB mogen er 100 personen in het zwembad aanwezig 
zijn. Dit is inclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, medewerkers en sporters (tot het einde van de 
wedstrijd). 
 
Regels rondom wedstrijdorganisatie kunnen er wedstrijd en per regio verschillend zijn. Hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Bij de start van de juryvergadering dienen afmeldingen schriftelijk te worden afgegeven bij de 
scheidsrechter.  
 
De uitslag(en) zullen niet worden aangeplakt. De uitslag van de wedstrijd zal op de avond van de 
wedstrijddag worden gemaild naar de deelnemende verenigingen. Er vindt ook geen prijsuitreiking 
plaats. De medailles worden opgestuurd. 
 
NB: Er wordt in principe niet ingeschreven bij wedstrijden buiten de eigen regio. Uitzonderingen 
dienen schriftelijk ( met reden) bij de betreffende wedstrijdorganisatie aangevraagd te worden. 
 
 
INZWEMMEN 
 
T.a.v. de senioren zullen we in blokken moeten gaan werken. Afhankelijk van het aantal deelnemers 
zal er bepaald worden in hoeveel blokken er gezwommen zal gaan worden. Dit is mede afhankelijk 
van de richtlijnen van het zwembad waar de wedstrijd zal plaatsvinden. 
Ook andere leeftijdscategorieën kunnen in blokken worden ingedeeld, afhankelijk van het aantal 
deelnemers. 
Voorafgaande aan elk blok is er gelegenheid om 10 minuten in te zwemmen. 
Hierbij moeten de coaches op de kant 1,5 meter afstand van elkaar bewaren.  
 
 
WEDSTRIJD 
 
Er zijn voorstarters aanwezig met een startlijst. Bij de categorieën senioren en junioren zijn gèèn 
voorstarters aanwezig. Er zal wel een startlijst aanwezig zijn bij het trapje waar de deelneemsters het 
water ingaan voor het te zwemmen figuur. 
 
Wellicht is het mogelijk dat de zwemsters naar het volgende panel zwemmen via het midden van het 
bad. 
 
Coaches moeten zo weinig mogelijk lopen tijdens de wedstrijd, alleen de deelnemers verplaatsen. 
 
Na afloop van een blok of categorie dienen de zwemsters zich snel om te kleden en het zwembad 
verlaten. Er kan niet gedoucht worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



JURY 
De regels omtrent het jureren tijdens techniekwedstrijden zijn als volgt. 
 

• Panels juryleden, tijdelijk, zolang het coronavirus dit noodzakelijk acht terug te brengen naar 
3 juryleden.  
Het is onmogelijk om 5 juryleden per panel in te zetten, aangezien er tussen de juryleden een 
afstand dient te zijn van 1,5 meter. De jury zit dan zo ver uit elkaar dat de buitenste juryleden 
niet voldoende zicht hebben op de figuur die gezwommen wordt. 
 

• De bevoegdheid van de juryleden in de verschillende panels is als volgt. 
Age I en Age II worden beoordeeld met minimaal  1 jurylid met minimaal de bevoegdheid “8” 
en 2 juryleden met de bevoegdheid “9”. Junioren en senioren worden beoordeeld met 3 
juryleden met de bevoegdheid “8” en “S” 
 

• Het hoogste en laagste cijfer vallen niet af zolang er wordt gewerkt met drie juryleden per 
panel. 
Er blijven dus nu ook drie cijfers staan. 

 

• Het jurysecretariaat per panel, tijdelijk, zo lang als noodzakelijk, teruggebracht  naar één (1) 
secretaris per panel. 
De assistent-scheidsrechter vult de computerbriefjes in. Dit om het aantal officials te 
reduceren. 
 

• De oplezer vervalt tijdelijk, de cijfers worden  door de assistent beoordelaar van het panel 
opgelezen. 
Dit om het aantal officials en medewerkers die rond het wedstrijdterrein zitten terug te 
brengen. 
 

• Juryleden, die zich hebben opgegeven voor de verschillende wedstrijden en worden 
opgesteld voor de verschillende wedstrijden dienen per mail duidelijke richtlijnen te krijgen 
van de organisator van de wedstrijd, met alle bepalingen die voor de betreffende wedstrijd 
gelden. Dit dient voor elke figurenwedstrijd weer opnieuw te gebeuren, aangezien er in de 
diverse baden wellicht andere regels gelden. 
 

• De juryvergadering wordt georganiseerd in een geschikte ruimte. 
Wanneer het niet mogelijk is om een centrale juryvergadering in één ruimte te houden met 
inachtneming van 1,5 meter afstand, kunnen de panels zich verspreiden over diverse (vooraf 
aangegeven) plaatsen. De scheidsrechter geeft dan de algemene handreikingen voor de 
wedstrijd voor ieder panel apart. 

 
 
 
Bij de wat kleinere zwembaden kan de tribune gebruikt worden om zwemsters, de niet aan 
de beurt zijn in het water, te laten plaatsnemen op de tribune.  
 

 
 
 


