1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

9 augustus 2014
Merelbeke (burelenVZF)
De heren Ronny Buggenhout, Patrick Buvé, Luc Henderyckx, Stefan Leeten,
Luc Van Laere.

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

1. Overzicht aanpassingen “Sportregelementen zwemmen” per 1 september 2014.
Naar aanleiding van de bijscholingen voor Federaal niveau en de daar genoteerde opmerkingen worden de
reglementen nog eens overlopen en aangepast waar nodig.
Luc Henderyckx zal deze in een definitieve versie aanpassen en doorsturen voor nazicht waarna alles op de
website van de V.Z.F. zal geplaatst worden.
Ook het nieuwe voorprogramma en wedstrijdverslag worden aangepast waar nodig.
Patrick Buvé zal het overzicht “Aanpassingen wedstrijdorganisatie” aanpassen.
2.
-

3.
-

4.
-

FINA sportreglement zwemmen – 2013-2017
De nodige aanpassingen zullen gedaan worden door Luc Henderyckx, waarna na controle door de collega’s
dit reglement ook op de website zal geplaatst worden.
Vragen aan de Raad van Bestuur vanuit het V.S.B.
Wedstrijdduur: kan er aan de clubs die meestal een meerdaagse wedstrijd organiseren en de maximum
wedstrijdduur ruim overschrijden, een grotere boete opgelegd worden dan de nu minieme boete?
Kan de organiserende club een forfaitboete opleggen voor niet tijdig afgemelde finales/halve finales?
Mogen wij naar analogie met onze Waalse collega’s, de afgevaardigden vóór de wedstrijd zich laten
aanmelden op het jurysecretariaat en daarbij een lijst tekenen, zodat dit de gemachtigde persoon is voor
vragen en eventuele klachten?
Vragen aan FINA tijdens het komende E.K. in Berlijn
Duidelijke visie over het gebruik van powerbands.
Gebruik van tussentijden.

5. Homologatie Sportoase mijn Zwemparadijs Beringen.
-

De heer Matt Godts heeft een voorstel gedaan voor aanpassingen aan de keerpunten. Het V.S.B. kan zich
akkoord verklaren, mits nog een voorstel tot aanpassing van het verhoog. De definitieve homologatie zal pas
gebeuren nadat er een wedstrijd heeft plaatsgevonden en waarbij alles zal geëvalueerd worden.

6. Vraag van provincie Limburg i.v.m. gebrek aan kamprechters.
-

De heer Jef Hufkens heeft zijn diensten aangeboden om te fungeren als kamprechter in de provincie Limburg
daar er bij hen een tekort is.
Het V.S.B. heeft beslist dat gezien de heer Jef Hufkens niet meer fungeert als kamprechter in de provincie
Antwerpen er eerst een beroep zal gedaan worden op actieve kamprechters van de provincie Antwerpen en
de provincie Vlaams-Brabant.
Het V.S.B. hoopt dat er zich in de provincie Limburg nieuwe kandidaten zullen aanmelden om dit tekort zo
vlug mogelijk op te vangen.
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Volgende vergadering
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