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Supplement 3 wedstrijd reglement ZPC Nederweert. 
 

 

Artikel 1  Startvergunning 

 

1. Om deel te kunnen nemen aan officiële zwemwedstrijden van de KNZB hebben 

wedstrijdzwemmers en synchroonzwemmers een startvergunning van de KNZB 

nodig.  

2. ZPC Nederweert verzorgt voor haar leden het aanvragen en afmelden van 

startvergunningen.  

3. Startvergunningen voor het wedstrijd- en synchroonzwemmen lopen van januari 

t/m december. 

4. Een wedstrijd- of synchroonzwemmer(ster) die niet meer aan wedstrijden wil 

deelnemen, dus geen startvergunning meer wenst, dient de startvergunning vóór 1 

december af te melden via ledenadministratie@zpcnederweert.nl . 

5. Bij afmelden ná 1 december zal het volledige bedrag van de startvergunning 

verhaald worden op de zwemmer(ster), daar deze kosten vooraf door ZPC 

Nederweert aan de KNZB betaald moeten worden. 

 

Artikel 2  Deelname aan wedstrijden algemeen 

 

1. De allerbelangrijkste regel echter die geldt binnen de vereniging: Heb respect voor 

elkaar, voor elkaars spullen en de spullen van anderen, voor de trainers en alle 

vrijwilligers die zich in hun vrije tijd inzetten voor jou. 

2. Tijdens wedstrijden en shows willen wij ons van onze beste kant laten zien en ons 

als een hecht team presenteren. Hiervoor zullen we ons samen moeten inzetten. 

3. Bij wedstrijden wordt verwacht dat iedereen zijn ZPC-sporttas meebrengt en ZPC-

outfit draagt. 

4. Zwemmers en ouders van zwemmers worden geacht onderling afspraken te maken 

over het vervoer voor en na de wedstrijden zodat de gevraagde inpassing en kosten 

evenwichtig worden gedeeld. 

5. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team of groep vergezeld zijn van een leider, 

aan te wijzen door of namens het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke 

voor het gebeuren rond de wedstrijd of training. Hij rapporteert onregelmatigheden 

aan het bestuur.  De deelnemende leden zijn in beginsel gehouden tijdens 

wedstrijden of trainingen te handelen volgens de aanwijzing van de leider.  

6. Als een zwemmer vanwege een blessure, ziekte, familieomstandigheden of een 

andere legitieme reden langere tijd niet aan (synchroon)wedstrijden kan deelnemen, 

dan stelt hij/zij de wedstrijdcommissie ( wedstrijdzwemmen@zpcnederweert.nl ) of 

synchrooncommissie ( synchroonzwemmen@zpcnederweert.nl ) daarvan op de 

hoogte. De betreffende zwemmer wordt dan niet meer opgesteld, tot het moment 

dat de zwemmer aangeeft dat hij/zij weer aan wedstrijden kan deelnemen. 

7. Naast de officiële wedstrijden van de KNZB krijgen de zwemmers, met een 

startvergunning, ook de mogelijkheid aan extra zwemwedstrijden deel te nemen.  

8. Zwemmers, met een startvergunning, kunnen zich vrijblijvend voor deze extra 

zwemwedstrijden inschrijven. De aan deze zwemwedstrijden verbonden 

inschrijfkosten komen voor rekening van de wedstrijdzwemmers zelf. 

9. Synchroonzwemmers, die ook wedstrijd zwemmen, kunnen zich voor deze extra 

zwemwedstrijden inschrijven. Echter, wanneer deze extra zwemwedstrijd gelijk 
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valt met een competitiewedstrijd van het synchroonzwemmen, dan gaat de 

competitiewedstrijd altijd voor. Inschrijven aan de extra zwemwedstrijd is dan niet 

mogelijk. 

10. Op een wedstrijd geldt “Samen uit, samen thuis”. We wachten dus totdat iedereen 

klaar is met zwemmen, en eventuele prijsuitreikingen maken we ook samen mee. In 

geval van “nood” en nadat hij/zij toestemming heeft gevraagd aan de ploegleider 

mag je het zwembad eerder verlaten. 

 

 

Artikel 3 Deelname aan wedstrijden wedstrijd zwemmen 

 

1. Elke wedstrijdzwemmer wordt minimaal geacht deel te nemen aan de 5 

verenigingswedstrijden waarvoor hij/zij door het wedstrijdsecretariaat wordt 

ingeschreven. 

2. De zwemmers ontvangen de uitnodigingen voor de wedstrijden per e-mail. 

3. De zwemmers ontvangen hun uitnodiging op een termijn van minimaal 5 dagen voor 

de sluiting van de afzegperiode. 

4. Het afzeggen van een wedstrijd kan uiterlijk tot 20.00 uur op de zondag vóór het 

daarop volgende wedstrijdweekend via wedstrijdzwemmen@zpcnederweert.nl . 

5. Indien een zwemmer een wedstrijd wil afzeggen, dan dient hij/zij dat bij voorkeur zo 

vroeg mogelijk te doen (uiterlijk 10.00 uur op de wedstrijddag). Als je nu al weet dat 

je op een bepaalde wedstrijddatum niet mee kan zwemmen dan kunnen wij hier 

rekening mee houden bij de indeling. 

6. Als een zwemmer een wedstrijd afzegt, dan dient hij/zij de reden van afzegging op te 

geven. 

7. Als een zwemmer vanwege een blessure, ziekte, familieomstandigheden of een andere 

legitieme reden langere tijd niet aan wedstrijden kan deelnemen, dan stelt hij/zij de 

wedstrijdcommissie via wedstrijdzwemmen@zpcnederweert.nl daarvan op de hoogte. 

De wedstrijd-commissie zal de betreffende zwemmer dan niet meer opstellen tot het 

moment dat de zwemmer aangeeft dat hij/zij weer aan wedstrijden kan deelnemen. 

8. Als een zwemmer meedoet aan extra (limiet)wedstrijden en deze daarna afzegt, dan 

kan de zwemmer het betaalde startgeld niet terugvorderen. 

9. Als een zwemmer zonder afzegging niet op een wedstrijd komt opdagen of zich te laat 

afmeldt, dan krijgt ZPC Nederweert daarvoor van de KNZB een boete opgelegd. Deze 

boete wordt op de zwemmer verhaald. 
 

 

Artikel 4  Deelname aan wedstrijden Synchroon zwemmen 

 

1. Voor synchroonzwemmers in de wedstrijdcategorie zijn er vier competitiewedstrijden 

per jaar. Iedere synchroonzwemmer uit de wedstrijdcategorie is verplicht om aan alle 

vier de competitiewedstrijden meedoet. 

2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van een techniekwedstrijd krijgt de 

synchroonzwemmer per email een uitnodiging voor de desbetreffende wedstrijd. 

3. Voor de aanloopcategorie vanaf balletbeen zijn er twee competitiewedstrijden per jaar. 

4. Indien een synchroonzwemmer zich toch voor een wedstrijd af moet melden, dan dient 

zij dat bij voorkeur zo vroeg mogelijk te doen. Als je nu al weet dat je op een bepaalde 

wedstrijddatum niet kunt zwemmen, dan laat dat nu alvast weten. 

5. Het afzeggen van een wedstrijd kan uiterlijk tot 20.00 uur op de maandag voor de 

wedstrijddag via synchroonzwemmen@zpcnederweert.nl  
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6. Bij te late afmelding worden de wedstrijdkosten bij de zwemmer in rekening gebracht. 

7. Als een synchroonzwemmer zich voor een wedstrijd afmeldt, dan dient zij de reden 

van afzegging op te geven. 

8. Binnen het synchroonzwemmen wordt er naar gestreefd om iedere 

synchroonzwemmer een solo, duet of groepsnummer te laten zwemmen. Met deze 

uitvoeringen wordt vervolgens meegedaan aan de Limburgse Kampioenschappen. 

Hiervoor is het wel belangrijk dat de synchroonzwemmer nagenoeg alle trainingen 

bijwoont. 
 

 

Artikel 3 Deelname aan wedstrijden wedstrijdzwemmen-zwemvaardigheid 

 

1. Jeugd leden, jonger dan ????? jaar, kunnen deelnemen aan de Splash competitie 

2. Op de Splash competitie is artikel 1 van dit reglement niet van toepassing. 

3. De kosten voor deelname aan de Splash competitie komen, zoals vastgelegd in het 

contributiereglement, voor rekening van het deelnemende lid. 

4. De zwemmers ontvangen de uitnodigingen voor de wedstrijden per e-mail. 

5. De zwemmers ontvangen hun uitnodiging op een termijn van minimaal 5 dagen voor 

de sluiting van de afzegperiode. 

6. Het afzeggen van een wedstrijd kan uiterlijk tot 20.00 uur op de zondag vóór het 

daarop volgende wedstrijdweekend via wedstrijdzwemmen@zpcnederweert.nl . 

7. Indien een zwemmer een wedstrijd wil afzeggen, dan dient hij/zij dat bij voorkeur zo 

vroeg mogelijk te doen (uiterlijk 10.00 uur op de wedstrijddag). Als je nu al weet dat 

je op een bepaalde wedstrijddatum niet mee kan zwemmen dan kunnen wij hier 

rekening mee houden bij de indeling. 

8. Als een zwemmer een wedstrijd afzegt, dan dient hij/zij de reden van afzegging op te 

geven. 

9. Als een zwemmer vanwege een blessure, ziekte, familieomstandigheden of een andere 

legitieme reden langere tijd niet aan wedstrijden kan deelnemen, dan stelt hij/zij de 

wedstrijdcommissie via wedstrijdzwemmen@zpcnederweert.nl daarvan op de hoogte. 

De wedstrijd-commissie zal de betreffende zwemmer dan niet meer opstellen tot het 

moment dat de zwemmer aangeeft dat hij/zij weer aan wedstrijden kan deelnemen. 
 

 

Artikel 6  Berispingen 

 

1. Het bestuur is bevoegd tot het geven van berispingen en/of financiële boetes op te 

leggen in de onderstaande gevallen: 

- Het niet/niet tijdig/veelvuldig afmelden of wegblijven bij wedstrijden en/of 

toernooien zowel in verenigings- als in bondsverband. 

- Na herhaaldelijk gewaarschuwd te zijn voor pesten, vervelend of ander niet 

gewenst en/of ongepast gedrag. 

- Het plegen van vernielingen aan eigendommen van anderen. 

 

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 30 maart 2015 

   

Namens het bestuur van de vereniging.  

  

De voorzitter:        De secretaris:  


