
 

 

 

Regelgeving m.b.t. het behoud van het juryniveau  

binnen het Artistiek Zwemmen 

 
 

1) Algemeen 

 

Degradaties (= zakken met 1 niveau) zijn mogelijk na onvoldoende fungeren op wedstrijden, 

herhaaldelijk slechte evaluaties of het niet bijwonen van de verplichte bijscholingen (o.a. 4 

jaarlijks bij het veranderen van de FINA-reglementen).  

 

2) Aantal te fungeren wedstrijden per jaar: 

 

- Jury D Brevet: geen verplichtingen m.b.t. aantal te jureren wedstrijden per jaar 

- Jury D:  minimaal 2 figurenwedstrijden per seizoen (september t.e.m. augustus) 

- Jury C:   minimaal 2 figurenwedstrijden per seizoen waarvan minstens 1 in combinatie met 

Free Routines (volledige dag) 

- Jury B :  minimaal 2 figurenwedstrijden per seizoen waarvan minstens 1 in combinatie met 

Free Routines of Technical Routines per seizoen 

- Jury A:   functioneert als Hoofscheidsrechter maar ook minimaal 1 figurenwedstrijd per 

seizoen in combinatie met Free Routines of Technical Routines per jaar effectief te jureren  

 

3) Jury evaluaties 

 

Juryleden worden geëvalueerd a.h.v. hun scores (meer bepaald hun afwijking t.o.v. het panel), 

die geanalyseerd worden. De juryverantwoordelijke van de sportcommissie maakt jaarlijks 

een evaluatie.   

 

Na een negatieve evaluatie volgt het seizoen erop nog geen sanctie maar wordt van de jury 

verwacht de nodige inspanningen te leveren m.b.t. de vermelde aandachtspunten. Indien 

negatieve evaluatie ook in het seizoen erop blijkt, volgt degradatie en geldt dezelfde 

procedure zoals in punt 5 beschreven voor het terugkrijgen van het oorspronkelijk niveau. 

 

4) Verplichte bijscholing 

 

Officials, uitgezonderd jury D Brevet, moeten om de 4 jaar verplicht een bijscholing volgen 

over de nieuwe FINA reglementeringen m.b.t. figuren en technische routines. Indien zij dit 

niet volgen, heeft dit ook degradatie van één niveau tot gevolg.  

 

5) Niveau terugkrijgen na degradatie of inactiviteit 

 

Iemand die na degradatie opnieuw zijn oorspronkelijk niveau wilt behalen moet terug 

examens afleggen van zijn vorig niveau. Het volgen van heel de cursus is niet verplicht, maar 

mag. Er moeten géén inschrijvingsgeld worden betaald. 

Iemand die een tijd niet fungeert heeft is verplicht opnieuw de laatst afgelegde cursus te 

volgen en te slagen voor het examen als binnen de periode van het niet gefungeerd hebben de 

FINA regels zijn gewijzigd.  



Iemand die langer dan 4 jaar niet heeft gefungeerd zakt naar niveau Jury D Brevet en moet 

heel het opleidingstraject opnieuw volgen. 

Er moet in beide gevallen inschrijvingsgeld worden betaald. 

 

6) Wanneer 

 

Op de jaarlijkse kalendervergadering met alle clubs in september (aanvang 2018) moeten de 

juryboekjes door de clubafgevaardigden worden meegebracht ter controle van het aantal 

gefungeerde wedstrijden en gevolgde bijscholingen. 
 

7) Veel gestelde vragen 

 

Wat als je opgegeven bent op de inschrijvingsformulieren maar op de wedstrijd niet opgesteld 

wordt?  

➢ Als je de wedstrijd wil laten meetellen, dien je als jurylid aanwezig te zijn en je aan te 

bieden aan de hoofdscheidsrechter. Deze noteert je aanwezigheid in je juryboekje. 

➢ Vanaf 1/9/2018 tellen deze niet meer mee 

 

Tellen de wedstrijden waar je als schaduwjury fungeerde, bijvoorbeeld bij een jury examen, 

mee? 

➢ Nee  

 

 

 

Update: 18/01/2019 


