
 
 
 
 
 
 

                          SWE 

                                    SWEMBELEID 
 

1. INLEIDING 
 

• Hierdie beleid handel oor die sinvolle en doeltreffende bestuur van Swem by 
Laerskool Nelspruit. 
 

 

2. DOEL 
  

• Die doel van hierdie Swembeleid is om riglyne, reëls en regulasies neer te lê vir 
die Afrigter, die Swemmer en die Ouers om die aanbieding en organisasie van 
Swem te vergemaklik en om te verseker dat die opvoedkundige waarde van 
Swem bevorder sal word. 

• Om Swem vir Laerskool Nelspruit te bestuur volgens die neergelegde maatreëls 
soos deur die Beheerliggaam bepaal en/of gewysig of aangepas vir die betrokke 
jaar met inagneming van die goedgekeurde wysigings ten opsigte van dit wat 
van toepassing is op Laerskole in Mpumalanga. 
 

 

3. INHOUD 
 

• Swemorganiseerder 

• Sub - Komitee 

• Definisies 

• Interhuis Swemgala 

• Bywoning van Oefening en Byeenkomste 

• Opstel van Spanlys 

• Uitdagings 

• Delegering van bevoegdhede 

• Dispuuthantering 

• Begroting 

• Werksverdeling 

• Borgskappe 

• Trofeë 

• Beamptes 

• Affiliasie 

• Reglement wysiging 

• Algemeen 
 
 

Telefoon:    (013) 752 8148 
Selfoon :     087 943 9343 / 5 / 6 
Faksimilee: (013) 752 4002 
E-pos: nellies@nellies.co.za 

Posbus 93 
Nelspruit                        
1200 
 



4. SWEMORGANISEERDER 

 

• Die Swemorganiseerder is verantwoordelik vir die doeltreffende bestuur van swem 
by Laerskool Nelspruit wat funksies soos organisasie, ordereëlings, afrigting, 
beampteskap, fasiliteite voorsiening en opleiding insluit. 
 

     5. SUB - KOMITEE 

 

• Bestaan uit ‘n Koördineerder en Addisionele lede. Die Koördineerder tree op as 
skakel tussen die ouers en die Swemorganiseerder. Die taak van die Sub – 
komitee is om die Swemorganiseerder by te staan as hulp tydens die 
Swemseisoen. Sub – Komitee is nie verantwoordelik vir enige organisasie of 
ordereëlings nie. 

 

6. DEFINISIES 

 

• Interhuis Swemgala 

'n Interne Swemgala waartydens die swemmers die geleentheid kry om deel te 
neem, met die oog op die samestelling van die Nellie Swemspan. 

 

• Nellie Swemspan 
 

Swemmers wat die skool amptelik verteenwoordig wanneer Laerskool Nelspruit 
vriendskaplik deelneem in die dorp of teen skole van ander dorp. Daar moet 
deelgeneem word in die Laerskool Nelspruit swemdrag en Nellie swempette wat 
alles verkrygbaar is by CK NELLIES. 

 

7. INTERHUIS   SWEMGALA 

 

• Tydens Interhuis Swemgala word die volgende swemmers vir die Nellie Swemspan 
gekies: 

- Al die swemmers in elke ouderdomsgroep en in elke slag wat ‘n eerste, 
tweede, derde, vierde en vyfde plek gekry het. 

- Eerste 4 swemmers neem deel aan liga galas en eerste 5 neem deel aan 
Topskole. 

- Swemmers wat as gevolg van mediese redes (of aangeleenthede op 
meriete) nie tydens die Interhuis Swemgala deelneem nie, kry die 
geleentheid om ander swemmers in die Nellie swemspan uit te daag op 'n 
geleentheid soos deur Organiseerder bepaal. 

 
BEPALINGS: 

 

• Die Interhuis sal volgens inhuis reëls bestuur word, soos goedgekeur 
deur die   Sportkomitee, in oorleg met Hoof en die Beheerliggaam. 

• Die skool behou die reg voor om ‘n swemmer in te skryf in items soos 
gereken in belang van die span/kinders te wees en sal nie enige 
gradering, prestasie of ander kriteria, wat onder andere deur klubs 
gebruik word, as die norm vir deelname gebruik nie. 



• Die uitslae in elke item word deur ‘n Laerskool Nelspruit Fasiliteerder 
verwerk. 

• Dieselfde program sal jaarliks vir die byeenkoms gebruik word. 

• Daar word van geen leerling verwag om as toeskouer na die byeenkoms 
te kom nie. 

• Beamptes sal deur die Swemorganiseerder aangewys word. Dit kan 
gekwalifiseerde tydhouers(ouers) en 1 personeellid per baan wees. 

• Tegniese inligting moet dieselfde wees vir alle byeenkomste. 

• Die Interhuis Gala is bepalend vir die kies van die Laerskool Nelspruit 
Swemspan wat aan die ander byeenkomste gaan deelneem waarheen 
die skool genooi word. 

• Die volgende trofeë sal toegeken word tydens die Interhuis byeenkoms: 
            Senior Victor / Victrix Ludorum : Junior Victor / Victrix Ludorum. 
            Beste Prestasie vir die Dag: Junior Dogter / Seun : Senior Dogter / Seun. 

                   Toekennings word gedoen op grond van punte verwerf vir elke item  
                   geswem deur ‘n betrokke swemmer. Die swemmer met die hoogste punt  
                   sal die betrokke toekenning ontvang. Daar sal slegs na rekords en aantal  
                   eerste plekke gekyk word indien 2 swemmers dieselfde aantal punte het. 

• ’n Swemmer mag aan soveel items deelneem as wat hy wil tydens die 
Interhuis. 

• Indien daar nie genoeg bane is om al die swemmers in een lopie te 
akkomodeer nie, moet in elke item, soveel lopies plaasvind as wat nodig 
is om almal die geleentheid te bied. Die wenner word volgens tyd geplaas. 
Geen finale items sal geswem word nie. 

• Die itemlys tydens die Interhuisbyeenkoms sien soos volg daarna uit: 
      
    Kruipslag - 0/7 tot 0/9  (seuns en dogters : 25m) 

    Kruipslag - 0/10 tot 0/13 (seuns en dogters : 50m) 

    Borsslag - 0/7 tot 0/9  (seuns en dogters : 25m)                 

    Borsslag - 0/10 tot 0/13 (seuns en dogters : 50m)              

    Rugslag - 0/7 tot 0/9  (seuns en dogters : 25m)                 

    Rugslag - 0/10 tot 0/13 (seuns en dogters : 50m)             

    Vlinderslag - 0/7 tot 0/9  (seuns en dogters : 25m)                 

    Vlinderslag - 0/10 tot 0/13 (seuns en dogters : 50m)              

    Individuele Wisselslag - Oop item - 0/7 tot 0/9  (seuns en dogters :100m) 

    Individuele Wisselslag - Oop item - 0/10 tot 0/13 (seuns en dogters :200m) 

 

• Die items word per slag geswem, bv. Kruipslag  0/7 tot 0/13. 

• Die byeenkoms sal jaarliks, voor die skool sluit in September, aangebied 
word. 

 
 

 
 



BYEENKOMS REËLS: 
 

• Dié Gala is die eerste skool byeenkoms van die seisoen, daar mag baie 
foute voorkom by swemmers wat later uitgestryk kan word. 

• ”One start  rule” sal nie toegepas word nie. Indien beweging of vroeë 
wegspring plaasvind, sal die betrokke swemmer een waarskuwing 
ontvang. ‘n Tweede oortreding sal lei tot diskwalifikasie. 

• Swemmers word slegs gediskwalifiseer vir ‘n verkeerde swemslag, nie vir 
‘n tegniese fout nie, bv.Borsslag wanneer Vlinderslag geswem word of 
wanneer ‘n verkeerde skop geswem word by ‘n slag.  

• Die skeidsregter sal wel swemmers aanspreek tydens oortredings, maar 
sal slegs swemmers diskwalifiseer wat met ‘n verkeerde swemslag 
swem. 

• Die oordeel en beslissing van die skeidsregter van die dag is finaal. 
Bogenoemde reëls geld, aangesien Laerskool Nelspruit die vinnigste 
swemmer vir die skoolspan wil kies. Tegniese probleme kan dan reggestel 
word vir toekomstige galas. 
Rede: Tegniese oortredings het geen invloed op die wedloop nie. .Dit 
verwys dus na die aksies by die begin en einde van ‘n item. Slegs 
beamptes word langs die swembad toegelaat tydens alle byeenkomste. 

 
         PROGRAM: 

 

• Dieselfde program sal jaarliks gebruik word. Indien FINA veranderings 
deurgee t.o.v. die itemlys of ouderdomsgroepe, sal die program sodanig 
aangepas word. 

 
APPéLLE 
 

• Appélle en besware sal slegs deur die Bona fide ouers van die skool 
hanteer word. Appélle moet skriftelik binne 30 minute nadat die item 
amptelik aangekondig is by die Byeenkomsbestuurder ingehandig word. 
R100 moet saam met die appél inbetaal word by die 
Byeenkomsbestuurder. Indien die appél slaag is die R100 terug 
betaalbaar. Die Appélraad bestaan uit die Hoof plekbeoordelaar, die 
Baanskeidsregter, die Skeidsregter en die Beskermheer van die 
byeenkoms. 

 
PLASING VAN SWEMMERS / BAANLOTING 
 

• Geen uitdunne sal geswem word vir enige items nie. 
     Plasing van swemmers vir die items sal deur die Swemorganiseerder       
     gedoen word. 

 
 

MEDALS: 
 

• Medals will be awarded to the first three swimmers in all the events. 
Swimmers must appear on the rostrum in the proper school attire. 



         STARTING POINTS: 
 

• Swimmers must be at the starting points on time. There will be no waiting 
for any swimmer and their names will not be announced over the system. 
If a swimmer is late, the item will take place without him/her. Swimmers 
must be ready 5 minutes before the time indicated on the programme.  

 

8. BYWONING VAN OEFENING/BYEENKOMS 

 

• Daar word slegs aflosse geoefen by Laerskool Nelspruit. Die afrigter sal 
vir die swemmers laat weet wie oefen, aangesien net aflosse vir die 
eerskomende byeenkoms geoefen word daardie betrokke dag. Die 
oefening vind plaas in Laerskool Nelspruit se swembad vanaf 13h15 tot 
14h00. 

 

• Swemmers wat oefeninge misloop sal vervang word. 
 

• 'n Swemmer wat nie 'n byeenkoms bywoon nie en nie 'n skriftelike 
verskoning het nie, kry geen waarskuwing nie en word vir volgende 
byeenkoms uit die span weggelaat. 
'n Tweede keer, permanente weglating uit die span. 

Slegs mediese bewyse vir verskonings sal aanvaar word. 
 

• Swemmers moet korrekte Swemdrag tydens byeenkomste aanhê en mag 
nie deelneem indien korrekte drag nie gedra word nie. Nellies het hul eie 
swemdrag en swempette. 

 

• Indien daar aangedui word dat slegs ‘n sekere getal swemmers mag 
deelneem, sal net daardie getal toegelaat word om deel te neem. 

 

9. OPSTEL VAN SPANLYS 

 

• Spanlyste vir 'n byeenkoms word opgestel na aanleiding van aanvraag 
vir die betrokke gala. Swemmers word gekies op grond van hulle uitslae 
tydens die Interhuis Swemgala. 

 
 

10.  UITDAGING 

 

• Nuwe leerders 

Swemmers se ouers kan skriftelik aanvra vir uitdaag op 'n tyd soos deur 
Swemorganiseerder bepaal. 

 

• Siekte / Besering 

• 'n Doktersbrief moet ingehandig word – geleentheid om te daag moet met die 

Swemorganiseerder gereël word. 



• Leerders wat as gevolg van mediese redes (of aangeleenthede op 
meriete) nie tydens die Interhuis kan deelneem nie, kry die geleentheid 
om ander swemmers in die Swemspan uit te daag op 'n geleentheid soos 
deur Swemorganiseerder bepaal. 

 

• Swemmers wat by ‘n uitdaag betrokke is moet ten minste een dag voor 
die uitdaag daarvan in kennis gestel word. 

 

11.  DELEGASIE VAN BEVOEGDHEDE 

 

• Die Skoolhoof, Opvoeders en Ouers sal uitvoering gee aan die beleid. 
 

• Enige wysigings aan die Swembeleid, moet deur die Beheerliggaam van 
Laerskool Nelspruit goedgekeur word. 

 

12.  DISPUUTHANTERING 

  

• Aangesien elke opvoeder en ouers verbonde aan Laerskool Nelspruit die 
verantwoordelikheid neem vir die uitvoering van die beleid, moet enige 
dispuut rondom die toepassing van die beleid na die Beheerliggaam van 
Laerskool Nelspruit verwys word, wat dit verder sal hanteer. 
 

13. BEGROTING 

 

• Gedurende Septembermaand moet ‘n begroting ingedien word vir Swem. Die 
volgende moet op die begroting verskyn: 

 
- Klinieke / Kursusse 
- Galas 
- Nuwe Apparaat 
- Affiliasie 
- Beamptehemde 

 
 

14. WERKSVERDELING 

 

• Elke personeellid ontvang ‘n Werksverdeling van die Swemorganiseerder 
wat die pligte en verantwoordelikhede vir die Swemseisoen aandui.  

 

15. BORGSKAPPE 

 

• Die bemarker by Laerskool Nelspruit is verantwoordelik vir borgskappe 
vir die volgende byeenkomste: Interhuis en Vriendskaplike byeenkomste.                                                           

  

Begroting vir die suksesvolle aanbieding van ‘n Swembyeenkoms sluit die 
volgende in: 

- Medaljes / Trofeë / Middagete. 

 



16. TROFEë 

 

• Die volgende trofeë word oorhandig tydens die Interhuis: 
Junior Victor en Victrix Ludorom / Senior  Victor en Victrix Ludorom 
Beste Prestasie vir die Dag – Junior Dogter en Seun / Senior Dogter en 
Seun 

• Die volgende trofeë word oorhandig tydens Vriendskaplike Galas: 
Junior Victor en Victrix Ludorom / Senior Victor en Victrix Ludorom 

 

17. BEAMPTES 

 

• Interhuis 

Tydens die Interhuis tree onderwysers en ouers, indien nodig, op as  
beamptes.   
 

18. AFFILIASIE 

           

• Die Skool behou die reg voor om te affilieer in die kompetisie of liga van 
hul keuse. 
 

19. REGLEMENT WYSIGING 

 

• Hierdie Reglement kan jaarliks gewysig word deur die Beheerliggaam 
tydens ‘n spesiale vergadering wat daarvoor belê word. 

• In alle gevalle waarvoor die reglement nie voorsiening maak nie, sal dit 

deur die Sportkomitee hanteer word, in oorleg met Hoof en die 

Beheerliggaam. 

 

 

 

20. ALGEMEEN 

 

• Indien ‘n kind nie aan een of meer galas wil of kan deelneem waarvoor die 
skool amptelik ingeskryf is nie, behou die skool die reg voor om sodanige 
swemmer nie in te skryf vir die daaropvolgende gala waaraan die skool 
gaan deelneem nie. Ongeag welke rede van toepassing.(siekte, druk 
program ens.) 

• Die swemorganiseerder is presies wat die benaming aandui en nie ‘n 
professionele afrigter nie. 

• Ouers wat op ‘n onbehoorlike wyse inmeng met ‘n beampte of in ‘n item, 
kan tot gevolg hê dat hul kind in die item gediskwalifiseer word. Dit 
impliseer ook dat geen ouer die reg het om ‘n kind te onttrek uit ‘n item, in 
te skryf in ‘n item of op enige wyse tydens ‘n byeenkoms met die 
spankeuse in te meng nie, selfs ook nie indien sodanige ouer die afrigter 
is van so ‘n kind nie. 

 



• Enige onregmatige optrede moet binne een week na afloop van ‘n 
byeenkoms skriftelik onder die Hoof of Beheerliggaam Voorsitter se 
aandag gebring te word. Die riglyne in die skool se amptelike Sportbeleid 
sal streng gevolg word indien dit tot dissiplinêre aksie lei. 

• Indien daar tydens die swemseisoen enige navrae is in verband met 
swemreëlings, moet dit tydens skoolure geskied via die kantoor of ‘n 
afspraak moet met die Swemorganiseerder, Sportvoorsitter of Hoof 
gemaak word. 

• Ouers word nie toegelaat om spankeuses met die organiseerder te 
bespreek / bevraagteken of persoonlike telefoonoproepe na die 
organiseerder te maak nie. 

• Diskwalifiseer by ‘n gala beteken geen plek toegeken. 
 

14. WERKSVERDELING 

 

• Top Skole wenner - Sertifikaat 

• Interprovinsiale Swembyeenkoms (Mpumalanga kleure) - Sertifikaat 

• SA Skole Swem deelname – Sertifikaat en Trofee 

• Beste Prestasie in Swem (Junior):  Sertifikaat en Trofee 

• Beste Prestasie in Swem (Senior): Sertifikaat en Trofee 

• Veelsydigste Swemmer (Senior): Sertifikaat  
 

Die Beste Prestasie in Swem word bepaal op grond van die beste individuele 
prestasie deur ‘n swemmer tydens die SA Skole-byeenkoms. Indien daar twee 
swemmers is van verskillende ouderdomsgroepe wat dieselfde prestasie 
behaal het op die hoogste vlak, sal die Senior swemmer die toekenning 
ontvang.  

 
Die Veelsydigste Swemmer word bepaal op grond van ‘n swemmer se drie 
beste punte behaal by SA Skole-byeenkoms.  

 
Deelname by “Levels” word nie deur die skool erken nie. 

               
 
 


