Juryniveaus Artistiek Zwemmen
Jury D – Brevet
Bevoegdheden:
• Artistiek Zwemmen brevetten afnemen: Recreabrevet, Competitiebrevet 1 & 2
• Observer technische elementen Recreatieve Meetings
Cursus = jury D volgen en slagen voor theorie examen (niet het praktijkexamen)
Trainers met het diploma Instructeur B kunnen geassimileerd worden tot Jury D Brevet en
hebben de mogelijkheid praktijkexamen Jury D af te leggen om het diploma Jury D te behalen
indien afgelegd binnen het jaar na het slagen in de opleiding (aanvraag voor beide in te sturen
naar de VZF)
Jury D
Bevoegdheden:
• Jury D Brevet
• figuren miniemen & kadetten
Toelatingsvoorwaarden:
• deelname aan de cursus: minimum 17 jaar zijn op 31 december van het jaar waarin de
cursus gegeven wordt
• daadwerkelijk jureren kan pas vanaf 18 jaar
• kandidaat moet aangesloten zijn bij de Vlaamse Zwemfederatie als nietvergunninghouder (NV) of competitie-vergunninghouder (CV). Pas bij benoeming en
effectief fungeren is aansluiting als CV-houder verplicht.
Cursus: (1 dag - 7u)
• 1u Wat is jureren?, puntenschaal, FINA Appendix IV,...
• 2u FINA Appendix II (posities) en III (transities)
• 2,5u miniemenfiguren
• 1,5u cadettenfiguren
2 uur praktijk
• minimum 1 wedstrijd schaduwjury min en/of cad figuren
Examen:
• theorie: schriftelijk examen; open boek
geslaagd = minimum 80%
• praktijk: schaduwjury figurenwedstrijd miniemen of kadetten
geslaagd = minimum 75 % binnen een marge van 0,5 ptn op alle gejureerde figuren
Herexamen:
• mogelijkheid tot één herkansing voor theorie en/of praktijk
• indien een 2de maal niet geslaagd dient de cursus opnieuw gevolgd te worden
Jury C
Bevoegdheden:

•
•
•
•

jury D
figuren junioren & senioren
free routines
Artistiek Zwemmen brevetten: alle

Toelatingsvoorwaarden:
• Juryleden die willen overgaan van D naar C, moeten 6 wedstrijden jureren binnen
maximaal 3 jaar (kan dus ook al na 1 jaar), waarvan minstens 3 op Belgisch of Vlaams
niveau. Het jurylid moeten op de wedstrijd effectief fungeren: Indien teveel juryleden
ingeschreven werden waardoor een jurylid niet wordt opgesteld, kan de wedstrijd wel
meetellen om de 6 te halen op voorwaarde dat het jurylid in kwestie meedoet als
schaduwjury. De organisatie moet daarvan op voorhand op de hoogte gebracht worden
door het jurylid zodat een persoon kan voorzien worden om die score te noteren.
Schaduwjury – praktijktest jury D: moeten ook flashen en dit vóór de werkelijke jury,
niet enkel noteren van de eigen punten.
• D juryleden die nog onvoldoende wedstrijden hebben gefungeerd, mogen deelnemen aan
de cursus en examen afleggen, maar worden pas als C benoemd als ze aan de
voorwaarden voldoen.
• vergunninghouder VZF
Cursus: (2 dagen)
• 7u theorie:
• 4u juniorfiguren en seniorfiguren
• 2u free routine; technical merit
• 2u free routine; artistic impression
8u praktijk
• 4u schaduwjury: jun en/of sen figuren
• 4u schaduwjury: minimum 2 wedstrijden routines, TM en AI
Examen:
• theorie: schriftelijk examen; open boek
geslaagd = minimum 80 %
• praktijk: schaduwjury figuren junioren of senioren
geslaagd = minimum 75 % binnen een marge van 0,5 ptn op het gemiddelde van alle
gejureerde figuren
• praktijk schaduwjury free routine
geslaagd = minimum 75 % binnen een marge van 0,5 ptn op het gemiddelde van alle
gejureerde routines.
Herexamen:
• mogelijkheid tot één herkansing voor theorie en/of praktijk
• indien een 2de maal niet geslaagd dient de cursus opnieuw gevolgd te worden
Jury B
Bevoegdheden:
• jury C
• technische routines senioren/junioren
• technische routines masters
• assistent scheidsrechter figuren & routines, technische routines
Toelatingsvoorwaarden:

•
•

minimum 2 jaar ervaring als C en gedurende die 2 jaar minimum 8 wedstrijden gejureerd
hebben
vergunninghouder VZF

Cursus:
• 1 dag theorie:
o technische routine; Execution, Impression, Elements
o assistent scheidsrechter
Praktijk:
• schaduwjury technical routine, Execution, Impression, Elements
• assistent scheidsrechter : minimum 2 wedstrijden (waarvan 1 figurenwedstrijd en 1
routines) of gecombineerd in één
Examen:
• theorie: schriftelijk examen; open boek
geslaagd = minimum 80 %
• theorie: mondeling examen; figurenbespreking (assistent)
geslaagd = positieve beoordeling van hoofdscheidsrechter
• praktijk: schaduwjury technical routines
geslaagd = minimum 75 % binnen een marge van 0,5 ptn op het gemiddelde van alle
gejureerde routines
• praktijk: assistent scheidsrechter
geslaagd = positieve beoordeling van hoofdscheidsrechter
Herexamen:
• mogelijkheid tot één herkansing voor praktijk
• indien een 2de maal niet geslaagd dient de cursus opnieuw gevolgd te worden
Jury A
Bevoegdheden:
• jury B
• hoofdscheidsrechter
Toelatingsvoorwaarden:
• Als B jury minstens 6 wedstrijden jureren binnen maximaal 2 jaar of minstens 8
wedstrijden binnen maximaal 3 jaar waarvan minstens 3 als assistent referee. De eerste
wedstrijd als hoofdscheidsrechter zal de nieuwe hoofdscheidsrechter bijgestaan worden
door een ervaren hoofdscheidsrechter.
• vergunninghouder VZF
Cursus:
Er zal geen cursus voor A juryleden gegeven worden.
De kandidaten dienen volgende reglement te kennen, deze mogen meegebracht worden gezien
open boek examen:
• FINA Artistic Swimming Rules
• KBZB regelement Artistiek Zwemmen
• Vlaams sportreglement Artistiek Zwemmen competitiewedstrijden (sportreglementen
recreatievemeetings moeten niet gekend zijn, volstaat als je ze kan terugvinden)
• Draaiboek organisatie wedstrijden Artistiek zwemmen

Examen:
• theorie: schriftelijk examen; reglementen
geslaagd = minimum 80 %
• praktijk: mondeling examen; juryvergadering
geslaagd = positieve beoordeling van hoofdscheidsrechter
Herexamen:
• mogelijkheid tot één herkansing
• indien een 2de maal niet geslaagd kan men zich het volgende jaar terug inschrijven voor
het examen Jury A. Men moet in het lopend jaar wel minimum 4 wedstrijden gejureerd
hebben.
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