REDENEN VAN UITSLUITING - FINA CODES
START
> verkeerde starthouding aangehouden of aangenomen na bevel van de starter
> gestart vóór het startsignaal

SW 4.1
SW 4.4

VRIJE SLAG
> muur niet geraakt bij KP of A
> hoofd heeft wateroppervlak nog niet doorbroken op 15m na S of KP
> lichaam volledig onder water, uitgezonderd de eerste 15m na S of KP
> stap gedaan op en/of afgeduwd van de bodem

SW 5.2
SW 5.3.a
SW 5.3.b
SW 10.4

RUGSLAG
> starthandgrepen niet vastgegrepen bij start
> tenen in of over rand van overloopgoot geplaatst bij start
> na S of KP niet afgeduwd in rugligging OF rugligging niet aangehouden, behalve bij KP met borstligging
> hoofd heeft wateroppervlak niet doorbroken op 15m na S of KP
> lichaam volledig onder water, uitgezonderd de eerste 15m na S of KP en bij A
> muur niet geraakt bij KP
> keerpunt niet dadelijk ingezet na borstligging en/of armtrekbeweging
> meer dan één armtrekbeweging gedaan bij KP met borstligging
> bij aankomst muur niet aangetikt in rugligging
> op de bodem van het zwembad gestaan

SW 6.1.a
SW.6.1.b
SW 6.2
SW 6.3.a
SW 6.3.b
SW 6.4.a
SW 6.4.b
SW 6.4.c
SW 6.5
SW 10.3.b

SCHOOLSLAG
> lichaam niet in borstligging vanaf 1ste armbeweging na S of KP
> in schoolslagcyclus wordt armbeweging niet gevolgd door beenbeweging
> armbewegingen niet gelijktijdig of niet in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd
> handen niet gelijktijdig naar voor gebracht
> handen voorbij de heuplijn, behalve bij 1ste slag na S of KP
> ellebogen boven water, behalve bij laatste slag voor KP of A
> beenbewegingen niet gelijktijdig of niet in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd
> hoofd doorbreekt wateroppervlak niet bij elke schoolslagcyclus
> hoofd doorbreekt wateroppervlak niet vooraleer de armen binnenwaarts te brengen bij de 2de armbeweging
> meer dan één neerwaartse dolfijnslag benen uitgevoerd na S of KP
> neerwaartse dolfijnslag benen uitgevoerd vóór armbeweging OF niet gevolgd door schoolslagbeenbeweging
> lichaam niet volledig onder water bij uitvoeren van dolfijnslag benen na S of KP
> dolfijnbeweging benen, uitgezonderd na S of KP
> voeten niet buitenwaarts gedraaid bij stuwfase
> schaarbeweging benen of fladderende beweging benen
> met 1 hand muur geraakt bij KP of A
> niet met 2 handen gelijktijdig muur geraakt bij KP of A
> muur niet geraakt bij KP
> op de bodem van het zwembad gestaan

SW 7.1.a
SW 7.1.b
SW 7.2
SW 7.3.a
SW 7.3.b
SW 7.3.c
SW 7.4.a
SW 7.4.b
SW 7.4.c
SW 7.4.d
SW 7.4.e
SW 7.4.f
SW 7.5.a
SW 7.5.b
SW 7.5.c
SW 7.6.a
SW 7.6.b
SW 10.3.a
SW 10.3.b

VLINDERSLAG
> lichaam niet in borstligging, behalve bij KP
> armen niet boven water naar voor gebracht
> laatste armslag vóór KP of A onder water uitgevoerd (=schoolslagbeweging armen)
> beide armen niet gelijktijdig naar voor en/of naar achter gebracht
> beweging van de benen/voeten niet gelijktijdig uitgevoerd
> afwisselende bewegingen met benen/voeten gemaakt
> beenbeweging schoolslag
> met 1 hand muur geraakt bij KP of A
> niet met 2 handen gelijktijdig muur geraakt bij KP of A
> hoofd heeft wateroppervlak nog niet doorbroken op 15m na S of KP
> lichaam volledig onder water, uitgezonderd de eerste 15m na S of KP
> meer dan één armtrekbeweging onder water uitgevoerd na S of KP
> muur niet geraakt bij KP
> op de bodem van het zwembad gestaan

SW 8.1
SW 8.2.a
SW 8.2.b
SW 8.2.c
SW 8.3.a
SW 8.3.b
SW 8.3.c
SW 8.4.a
SW 8.4.b
SW 8.5.a
SW 8.5.b
SW 8.5.c
SW 10.3.a
SW 10.3.b

WISSELSLAG
> in individuele wisselslag, stijlen niet in de juiste volgorde gezwommen : VL-R-S-VS
> in wisselslag-aflossing, stijlen niet in de juiste volgorde gezwommen : R-S-VL-VS
> een wedstrijdgedeelte niet geëindigd zoals voorgeschreven voor die stijl
> in individuele wisselslag of wisselslag-aflossing, vrije slag gedeelte gezwommen in R, S of VL

SW 9.1
SW 9.2
SW 9.3
SW 5.1

AFLOSSINGEN
> te vroeg gestart in een aflossing door 2de, 3de of 4de zwemmer
> in het water gaan als ploeglid alvorens alle zwemmers van alle ploegen hun wedstrijd beëindigd hebben
> niet gestart volgens de ingediende volgorde op de startkaart

SW 10.10
SW 10.11
SW 10.12

ZWEMWEDSTRIJD
> niet de volledige afstand gezwommen
> wedstrijd niet beëindigd in dezelfde baan als waarin gestart werd
> tijdens het zwemmen aan de zwemlijnen getrokken
> zwemmer hinderen door over de baan te zwemmen en/of onsportief gedrag
> gebruik maken van hulpmiddelen of coaching
> in het water gaan als niet-ingeschreven in die reeks, vooraleer alle zwemmers zijn aangekomen
> het water niet verlaten in een individuele wedstrijd of aflossing, zonder iemand te moeten hinderen
> hinderen van andere zwemmer in individuele wedstrijd of alossing bij verlaten van het water

BELANGRIJK
Bij elk uitsluitingsvoorstel hoort de afstand te worden vermeld waar/wanneer de fout zich voordeed
Enkel de eerste officiële uitsluiting dient op de uitslag te worden vermeld.
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SW 10.1
SW 10.2
SW 10.5
SW 10.6
SW 10.7
SW 10.8
SW 10.13.a
SW 10.13.b

