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Naam:
Naam:
Vereniging:
Vereniging:

EA
EA

Te vroeg overgenomen.

Te vroeg overgenomen.
Code vermelden bij de zwemmer die de
fout heeft gemaakt.

Je bent vertrokken voordat de zwemmer voor je de muur heeft
aangetikt
Bij een estafette mag je pas vertrekken als de zwemmer voor je
aangetikt heeft.
Daarbij wordt gekeken of je voeten nog het startblok aanraken
op het moment dat de zwemmer in het water aantikt.
Je mag dus wel bewegen voordat wordt aangetikt, als je voeten
het startblok nog maar raken!
Oefen in de training een aantal keer het overnemen bij de
estafettes. De kans dat je dan een valse start maakt is minder
groot.

Code vermelden bij de zwemmer die de
fout heeft gemaakt.
Je bent vertrokken voordat de zwemmer voor je de muur heeft
aangetikt
Bij een estafette mag je pas vertrekken als de zwemmer voor je
aangetikt heeft.
Daarbij wordt gekeken of je voeten nog het startblok aanraken
op het moment dat de zwemmer in het water aantikt.
Je mag dus wel bewegen voordat wordt aangetikt, als je voeten
het startblok nog maar raken!
Oefen in de training een aantal keer het overnemen bij de
estafettes. De kans dat je dan een valse start maakt is minder
groot.
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Naam:

N
Naam:
V
Vereniging:

Vereniging
g:

EB

De wisselslag niet
n gezwommen in de
juiste volgorde (rug-, school-, vvlinder- en
vrije slag).

EB

De wisse
elslag niet gezwo
ommen in de
juiste vollgorde (rug-, sch
hool-, vlinder-,
en vrije slag).
s

Code vermelde
en bij de zwemme
er die de
fout heeft gema
aakt.

Code verrmelden bij de zw
wemmer die de
fout heefft gemaakt.

JJe bent in de verke
eerde volgorde gestart.
In
n de wisselslag esstafette moet je alttijd in de volgende
e volgorde
sstarten:
R
Rugslag
S
Schoolslag
V
Vlinderslag
B
Borstcrawl

Je bent in de verkeerde volgo
orde gestart.
In de wissellslag estafette moe
et je altijd in de vo
olgende volgorde
starten:
1. Rugslag
g
2. Schools
slag
3. Vlinders
slag
Borstcrawl

S
Spreek voor de sta
art goed met je trainer af welke slag je zwemt
e
en in welke volgord
de jullie zwemmen
n.

Spreek voor de start goed me
et je trainer af welk
ke slag je zwemt
en in welke volgorde jullie zwemmen.

D
Die volgorde is ookk bij andere estafe
ettes belangrijk. Diie moet
n
namelijk precies zo
o zijn als op de sta
artkaart staat verm
meld.

Die volgorde
e is ook bij andere
e estafettes belang
grijk. Die moet
namelijk pre
ecies zo zijn als op
p de startkaart staa
at vermeld.
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Naam:

V
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Vereniging
g:

EC

De estafette niet gezwommen met de
opgegeven dee
elnemers.

Code vermelde
en bij de zwemme
er die de
fout heeft gema
aakt.

EC

De estaffette niet gezwom
mmen met de
opgegev
ven deelnemers
.
Code verrmelden bij de zw
wemmer die de
fout heefft gemaakt.

D
De ploeg heeft mett andere zwemme
ers gezwommen dan was
o
opgegeven.

De ploeg he
eeft met andere zw
wemmers gezwom
mmen dan was
opgegeven..

E
Een estafetteploeg
g moet altijd met de zwemmers deelnemen, die
vvooraf ook zijn opg
gegeven.

Een estafettteploeg moet altijd
d met de zwemme
ers deelnemen, die
e
vooraf ook zijn
z opgegeven.

A
Als één van de dee
elnemers ziek is of
o uitvalt, moet de p
ploeg met
d
de nieuwe samensstelling worden opg
gegeven bij het
ju
urysecretariaat.

Als één van
n de deelnemers ziek is of uitvalt, mo
oet de ploeg met
de nieuwe samenstelling
s
word
den opgegeven biij het
jurysecretarriaat.
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Naam:

V
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ED

De estafette niet gezwommen conform
de opgegeven startvolgorde.
Code vermelde
en bij de naam va
an de
zwemmer die de fout heeft gem
maakt.

ED

De estaffette niet gezwom
mmen conform
de opgeg
geven startvolgo
orde.
Code verrmelden bij de na
aam van de
zwemme
er die de fout hee
eft gemaakt.

JJullie hebben in ee
en andere volgorde
e gezwommen dan vooraf is
o
opgegeven.

Jullie hebbe
en in een andere volgorde
v
gezwomm
men dan vooraf is
opgegeven..

B
Bij een estafette m
moet je altijd starten
n in de volgorde zo
oals die
vvooraf is opgegeve
en.
W
Wijzigingen in die vvolgorde kunnen door
d
de ploegleide
er worden
o
opgegeven.

Bij een esta
afette moet je altijd
d starten in de volg
gorde zoals die
vooraf is op
pgegeven.
Wijzigingen in die volgorde ku
unnen door de plo
oegleider worden
opgegeven..
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V
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EE

Bij de estafette
e wisselslag de vvrije slag
gezwommen als school-, vlinde
er-, of
rugslag.
Code vermelde
en bij de naam va
an de
zwemmer die de fout heeft gem
maakt.

D
De vrije slag is niett als borstcrawl ge
ezwommen.
In
n de wisselslag esstafette moet als la
aatste slag de borsstcrawl
w
worden gezwomme
en. De naam ‘vrije
e slag’ is hier dus e
eigenlijk
fo
out. Overigens geldt dat ook voor de
e wisselslag perso
oonlijk!
T
Tijdens een individ
dueel vrije slag num
mmer mag je nam
melijk wel
zzelf weten welke sllag je zwemt! Natu
uurlijk is borstcraw
wl voor bijna
ie
edereen de snelste slag dus is het altijd
a
beter om borsstcrawl te
zzwemmen.

EE

Bij de es
stafette wisselsla
ag de vrije slag
gezwommen als school--, vlinder-, of
rugslag.

Code verrmelden bij de na
aam van de
zwemme
er die de fout hee
eft gemaakt.
De vrije slag
g is niet als borstc
crawl gezwommen.
In de wissellslag estafette moe
et als laatste slag de borstcrawl
worden gez
zwommen. De naa
am ‘vrije slag’ is hie
er dus eigenlijk
fout. Overigens geldt dat ook voor de wisselslag persoonlijk!
Tijdens een individueel vrije slag
s
nummer mag je namelijk wel
zelf weten welke
w
slag je zwem
mt! Natuurlijk is bo
orstcrawl voor bijna
a
iedereen de
e snelste slag dus is het altijd beter om
o borstcrawl te
zwemmen.
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N
Naam:
Naam:
V
Vereniging:
Vereniging
g:

EF

Een ander ploe
eglid dan de zwe
emmer,
die de afstand moet zwemmen
n, te water
gegaan voorda
at alle ploegen d
de
wedstrijd hebben beëindigd.

Code vermelde
en bij de naam va
an de
zwemmer die de fout heeft gem
maakt.

EF

Een ander ploeglid dan de
d zwemmer,
die de affstand moet zwe
emmen, te waterr
gegaan voordat
v
alle ploe
egen de
wedstrijd
d hebben beëind
digd.
Code verrmelden bij de na
aam van de
zwemme
er die de fout hee
eft gemaakt.

JJe bent in het wate
er gesprongen of gedoken
g
terwijl je n
niet (meer)
h
hoefde te zwemme
en.

Je bent in het water gesprong
gen of gedoken terwijl je niet (meer)
hoefde te zw
wemmen.

JJe mag pas in het w
water springen als
s ook alle andere p
ploegen in
ju
ullie serie de race hebben beëindigd
d, anders zou je diie ploegen
kkunnen hinderen!

Je mag pas
s in het water sprin
ngen als ook alle andere
a
ploegen in
jullie serie de
d race hebben be
eëindigd, anders zou je die ploegen
kunnen hind
deren!

