1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

10 juni 2015
Merelbeke (burelenVZF)
De heren Ronny Buggenhout, Luc Henderyckx, Luc Van Laere (leden V.S.B.zwemmen).
De heer Koen Van Buggenhout (T.S.C.).
De heer Sepp Meyers (Technisch Sportcoördinator).
De heer Koen De Carne (afgevaardigde Raad van Bestuur).
De heer Patrick Buvé.

1. Briefwisseling.
Nihil.
2.

Onderhoud met T.S.C.

-

Geen andere punten dan agendapunt 3 tot 6.

3.

Overzicht bijeenkomst Interprovinciaal Beraad van 6 juni 2015.

4.
-

De heer Ronny Buggenhout geeft een kort verslag van deze bijeenkomst.
De diverse provinciale besturen moeten dit nu verder bespreken en de clubs informeren.
Hopelijk zal iedere provinciaal bestuur hun opmerkingen en aanvullingen tegen september 2015, zodat er
tijdens het Interprovinciaal Beraad van november 2015 een aangepast voorstel kan opgemaakt worden.
Reglement Open Flanders en Vlaamse Jeugdkampioenschappen.
Voor de Open Flanders is er een open limiet en een limiet voor de leeftijdsgroep 15-18 jaar.
Is er een aanpassing nodig van de open limiettijden?
In de A-finale zwemmen de 8 beste zwemmers, in de B-finale enkel zwemmers met de Belgische
nationaliteit. Er is slechts een B-finale wanneer er minimum 24 Belgische deelnemers zijn per nummer.
Er wordt voorlopig gezwommen in 1 gedeelte voor de ochtendsessie. Afhankelijk van de te voorziene duur
kan er eventueel in 2 delen gezwommen worden.
Het reglement voor de Vlaamse Jeugdkampioenschappen is definitief en kan samen met de limiettijden op de
site worden geplaatst.

5. Reglement Vlaamse Kampioenschappen.
-

Het reglement is definitief en kan samen met de limiettijden (gebaseerd op 4 RP bij de 15-jarigen en per
jaargang 3% progressie gerekend, behalve bij de 19+ (1% t.o.v. 18 jaar).

6. Wedstrijdprogramma Vlaamse Kampioenschappen.
-

Het voorgestelde programma wordt herbekeken en gespreid over 3 dagen i.p.v. vrijdagavond, zaterdag en
zondag.

7. Kamprechterverslagen.
Geen opmerkingen.
8. Homologatie zwembaden.
- Luc Van Laere heeft de bestaande homologatie voor het zwembad van Aalst opgevraagd en dit voldoet aan
de gestelde normen wat betreft manuele tijdsopname en elektronische tijdopname. Alleen kunnen er geen 4
x 50 meter aflossingen plaatsvinden, gezien de afwezigheid van startblokken aan de keerpuntzijde.
9. Homologatie Vlaamse records.
Nihil.
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10. Varia.
Op de volgende bijeenkomst van de Nationale Sportcommissie de periode en de modaliteiten van de
mogelijke selectiewedstrijden aanpassen aan de normen volgens het B.O.I.C. voor O.S.
Bij een volgende release zullen de leden van het V.S.B.-zwemmen toegang krijgen tot Assist voor het
raadplegen.
De organiserende club kan op eigen initiatief zijn reglement aanpassen voor het laattijdig afzeggen van
finales en zelf een financiële vergoeding bepalen.
De organiserende club wordt aangeraden, indien de wedstrijdduur van een daggedeelte de 4 uur zou
overschrijden, om dit te splitsen in 2 met telkens een voorprogramma.

Volgende vergadering donderdag 10 september 2015 om 19u00 (burelen VZF)
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To do’s

Wat moet gedaan worden?
Handleiding voor homologatie aanpassen aan 10 banen.
Verduidelijking reglement puntenwedstrijden 9 en 10 jarigen.
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Wie?
Patrick
Luc H.

Tegen wanneer?
September 2015
1 september 2015
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