Adviesraad Artistiek Zwemmen
Datum
Aanwezig
Verontschuldigd
Locatie
Onderwerp
1.

Wedstrijd(en)
BEGINNERS

10/12/2020
Evi Van Der Gucht, Micheline Linard, Jasmien Dumortier, Sigrid Vergauwe, Ingrid De Kimpe
Online
Notities
Trophée de la Louve = 18/04 (La Louvière)
Anne Fontaine = 30/05 (BRASS)
Beginnerswedstrijd Aquadans = Nog te plannen

12&U :

Kunnen onder voorbehoud van voldoende kans om te trainen (lees als : zwembaden blijven open), gewoon
doorgaan. Protocol van eind 2020 moet daarbij gevolgd worden ivm figurenwedstrijd.
VK 12&U = 07/03 (Bree)
BK 12&U = 28/03 (La Louvière)

15&U

Staan gepland maar nog geen zekerheid of de zwemsters mogen trainen noch of de wedstrijden mogen
doorgaan.
VK 15&U = 18/04 (Liedekerke)
BK 15&U = 02/05 (gewijzigde datum) (onder voorbehoud van goedkeuring : Mechelen)
Indien enkel BK kan doorgaan, wordt een Vlaams podium gemaakt naast het Belgisch podium.
Voor 15&U plannen we sowieso een online wedstrijd in de loop van februari.
Afhankelijk van wat zal mogen en kunnen, worden enkel figuren gezwommen, opgenomen en ingestuurd ofwel
ook de routines.

JUNIOREN

VK Junioren 31/01 = wordt geschrapt
Wolf Cup = 13-14/02 staat nog op agenda maar kans is klein dat deze door kan gaan.

BK Junioren Tech = 14/03 (Zwevegem)
BK Junioren Free = 09/05 (Zwevegem)
Indien het BK kan doorgaan, wordt een Vlaams Podium gemaakt naast het Belgisch podium.
Mocht in de loop van het voorjaar blijken dat geen van beide kunnen doorgaan, wordt een Junioren Online
wedstrijd gehouden.
Volgens welke manier en wanneer deze online wedstrijd exact wordt gehouden, wordt in januari vastgelegd.
SENIOREN & MASTERS

BK Senioren = 01/05 (BRASS)
Mocht in de loop van het voorjaar blijken dat deze niet kan doorgaan, wordt eventueel een Online wedstrijd
gehouden.
Afhankelijk van wat zal mogen en kunnen, worden ofwel enkel de Technische elementen individueel
gezwommen, opgenomen en ingestuurd ofwel Technische en Free Routines.
Of, volgens welke manier en wanneer deze online wedstrijd wordt gehouden, wordt in januari vastgelegd.

MAAR

Indien (zoals we een beetje vrezen) blijkt dat enkel 12&U ‘echte’ wedstrijden kunnen doorgaan in de eerste
helft van 2021, blijft de optie om alle andere ‘echte’ wedstrijden te verplaatsen naar het najaar.

2

Brevetten

Oud en nieuw Samen zullen samen lopen tot eind juni
Omdat enkele clubs nog geen brevetafname hebben kunnen doen in 2020, wordt de invoering van de nieuwe
brevetten voor hen uitgesteld tot maximaal 31 Juni 2021.
Clubs die al gestart zijn met het oefenen voor de nieuwe brevetten, kunnen er ook mee verder.
Op het registratieformulier zal vanaf januari een extra vak komen om aan te duiden of het oude of nieuwe
brevet afgenomen werd.
Jury D mag tot nader order brevetafnames tot en met 3 doen.
Brevetafnames mogen tot nader order binnen de club gebeuren.

Ter info :

EK Junioren 2021 gaat door in Malta
Comen wordt EK 15&U

