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Samenvatting Boetes (terug te vinden in de Reglementen) 

 

Algemeen Technisch Reglement. 

 

Hfst.1 Art 3: 

Iedere club, die in een officieel erkende wedstrijd een zwemmer opstelt, waarvan de 
competitietoelating niet in regel is, wordt beboet. De zwemmer of aflossingsploeg waarvan de 
betrokkene deel uitmaakt, wordt ambtshalve uitgesloten. 

De boete waarvan sprake is, is € 5,00 per zwemmer en per ontmoeting. 

 

Hfst.4 Art 13: 

De sportbeoefenaar, die op dopinggebruik wordt betrapt, wordt geschrapt uit de uitslag van de 
betrokken wedstrijd en dient eventuele gewonnen medailles terug te geven. Eventueel behaalde titels 
worden hem ontnomen. 

Verder zullen de sancties, uitgesproken door de bevoegde disciplinaire organen van de Vlaamse 
Executieve, onverminderd ten uitvoer worden gelegd. 

 

Technisch Reglement Zwemmen Fros. 

 

Hfst.1 Art.4: 

F. Zo een zwemmer niet start en zijn afwezigheid niet werd vermeld op de juryvergadering 
wordt dit feit bestraft met een boete van € 1,00 per niet gestarte koers. Deze boete zal niet geheven 
worden ingeval de afwezigheid het gevolg is van “heirkracht”. De scheidsrechter zal hierover 
oordelen. In de uitslag dient vermeld te worden of de zwemmer afwezig of verontschuldigd was. 

 

Hfst.1 Art.6: 

B1. Elke deelnemende club is ertoe gehouden gemiddeld 2 officials/wedstrijd/jaar ter beschikking 
te stellen. Indien een club hieraan niet voldoet zal zij bestraft worden met een boete van € 
5,00/officieel op jaarbasis. 

B2. Nieuwe clubs of clubs die voor het eerste jaar aan competities deelnemen, zijn niet verplicht 
om officials te leveren. 

Vanaf hun tweede jaar deelname aan de competities, moeten zij 1 official ter beschikking stellen. 
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De verplichting tot het ter beschikking stellen van 2 officials gaat in vanaf het derde jaar dat men aan 
competities deelneemt. 

B3. Zo een club met slechts 5 of minder zwemmers/zwemsters deelneemt, is het ter beschikking 
stellen van 1 official voldoende.  

 

Hfst.1 Art.6: 

C1. De inrichtende club wordt belast met de volgende administratieve taken: 

 * Het verzamelen van de inschrijvingen. 

 * Nazicht en vergelijking van de inschrijvingslijsten met het zwemprogramma. 

 * De indeling der wedstrijden. 

 * Het opstellen van de reglementaire startlijst. 

* Het opstellen van de uitslagen volgens de richtlijnen gegeven door de jurysecretaris en de 
scheidsrechter. 

C2. Zij dient er tevens voor te zorgen dat een degelijk opgestelde startlijst ter beschikking is van 
alle officials. Bij gebreke hieraan zal zij een boete opgelegd krijgen van € 5,00. 

 

Hfst.1 Art.6: 

D1. Na de zwemontmoeting wordt een uitslag meegegeven aan de scheidsrechter, alsmede de 
startbriefjes en de gegevens van de wedstrijdofficials, gerangschikt per wedstrijd. Zo dit onmogelijk is 
moet de inrichtende club binnen de 14 dagen deze gegevens aan de betrokken scheidsrechter 
overmaken. 

Bij gebreke hieraan te voldoen zal, behoudens gevallen van heirkracht, een boete van € 5,00 geheven 
worden. 

Ingeval van heirkracht dient de betrokken club de Technische Cel Fros en 
scheidsrechter in kennis te stellen van de onmogelijkheden die de oorzaak van de 
heirkracht uitmaken. 
 
 
Hfst.1 Art.7: 

B1. De vereniging die inschrijvingen gezonden heeft en zich niet op de zwemontmoeting 
aanbiedt, wordt bestraft met een boete van € 5,00  ten voordele van de inrichtende club. De boete is 
niet verschuldigd in gevallen van heirkracht. 

De betwistingen zullen door de Technische Cel Fros beslecht worden. 
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Hfst.1 Art.7: 

B2. De club die een zwemontmoeting aflast of verdaagt, op minder dan 8 dagen voor de 
ontmoeting en na ontvangst van de inschrijvingen zal, behoudens gevallen van heirkracht, bestraft 
worden met een boete van € 5,00 in het voordeel van elke inschrijvende club. 

Indien een club hiervoor een grotere schade heeft geleden kan deze, mits voorleggen van het nodige 
bewijs, het bedrag van de schade vragen aan de betrokken club. 

Eventuele betwistingen dienen door de Technische Cel Fros beslecht. 

 

Hfst.1 Art.7: 

C1. De clubafgevaardigden moeten stipt op het voor de juryvergadering voorziene uur aanwezig 
zijn. Bij het niet naleven van dit reglement zal een boete opgelegd worden van € 5,00, behoudens 
gevallen van heirkracht. 

 

Fros Leeftijdskampioenschappen en Fros-FTFN Nationale kampioenschappen. 

 

Hfst.2 Art.12:   3/ 

C. Indien de deelnemers de door de Technische Cel Fros vastgestelde limiettijden overschrijden, 
zal hun club beboet worden met een boete van  € 5,00  per zwemmer en per wedstrijd waarin de 
limiettijd werd overschreden. 

Deze boete wordt niet toegepast op zwemmers/sters die de gestelde limiettijd reeds verwezenlijkten 
tijdens een erkende zwemontmoeting die plaats had tussen 1 januari van het vorige kalenderjaar en 
de datum van inschrijving. 

Dientengevolge moeten de plaats en de datum waarop de inschrijvingstijd gerealiseerd werd op het 
inschrijvingsformulier vermeld worden. 

Indien op het inschrijvingsformulier geen melding wordt gemaakt van de plaats en datum zal de 
inschrijvingstijd beschouwd worden als zijnde niet gerealiseerd. 

 

Hfst.2 Art.12:   3/ 

D. Wanneer men inschrijft met niet gerealiseerde tijden zal aan de club een boete van € 5,00 per 
dergelijk startbriefje opgelegd worden. 

Worden beschouwd als niet gerealiseerde tijden: 

 * tijden die verwijzen naar een prestatie waarvoor men uitgesloten werd. 
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 * tijden verwezenlijkt buiten de hierboven aangehaalde periode. 
* tijden die niet overeenstemmen met de vermelding van plaats en datum of waarvan plaats 
en        datum niet werden vermeld. 

 * tijden betrekking hebbende op niet-erkende zwemontmoetingen in de eigen federatie. 

* tijden gerealiseerd in het buitenland of in een andere federatie en waarvan men heeft 
nagelaten een uitslag over te maken aan de Technische Cel Fros. 

Uitzondering hierop wordt gemaakt voor de 1500 m. vrije slag , de 800 m. vrije slag, de 400 m. 
wisselslag en de 400 m. vrije slag. Hier is het toegelaten in te schrijven met tijden die men verwacht 
dat de zwemmer zal realiseren. 

Indien de limiettijd echter met meer dan 5 % wordt overschreden zal een boete van € 5,00 opgelegd 
worden. 

Indien men met een geschatte tijd inschrijft, dient men hiervan melding te maken op het 
inschrijvingsformulier. 

Indien hiervan geen melding wordt gemaakt zal men deze tijd beschouwen als een niet gerealiseerde 
tijd. 

 

Hfst.2 Art.12:   3/ 

F. Ieder forfait dat niet gerechtvaardigd is (vb. door ziekte e.a.) wordt beboet met € 2,50 per 
zwemmer en per wedstrijd. 

 

Hfst.2 Art.12:   3/ 

G. Indien een zwemmer/ster, die deelgenomen heeft aan de voorafgaande koersen van het 
programma, zonder geldige reden forfait geeft, met uitzondering voor ongevallen  zal een boete van         
€ 1,00 worden toegepast, op de koers waarvoor forfait gegeven wordt en op de nog te zwemmen 
koersen. 

 

Hfst.2 Art.12:   3/ 

H. Indien een zwemmer/ster ten onrechte deelgenomen heeft aan de kampioenschappen zal 
hij/zij ambtshalve uit de uitslagen geschrapt worden en aan zijn/haar club zal een boete opgelegd 
worden gelijk aan  € 1,00 per gezwommen wedstrijd. 

 

 


