KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 08/01/2019
Aanwezig:

Verontschuldigd:

MERLOT Léon, Voorzitter
DIEU Stéphane Lid
D’HOSSCHE Alain, leden
KNOCKAERT Paul, aanduiding en opvolging scheidsrechters
RYCKAERT Rik, Vicevoorzitter
VANAUTRYVE Stefan, secretaris

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 06/11/2018.
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.- Aanduidingen januari 2018 - bevestiging.
De aanduidingen van de maand januari worden bevestigd
3.- Aanduidingen februari 2018.
De aanduidingen van de maand februari worden goedgekeurd na aanpassingen.
De definitieve kalender is nog niet volledig bekend. Paul Knockaert zal indien nodig aanpassingen toevoegen.
4. –LEN scheidsrechters - bevestiging D’Hossche - De Boeck .
De CSC bevestigd dat Alain D’hossche en Kurt de Boeck worden ingeschreven op de LEN lijst van 2019.
5. –FINA School Istamboel 01-03 februari - mail De Boeck.
De CSC vraagt de inschrijving van Kurt De Boeck voor de FINA school in Istanboel van 1-3 februari 2019.
6. –Nieuwe reglementen FINA: Water Polo en Referees Certificatie
De SCWP heeft besloten dat de nieuwe regels zullen worden geïmplementeerd in het Belgische
kampioenschap 2019 - 2020. Het vraagt een ontmoeting met de CSC om de praktische uitvoering van bepaalde
regels en hun aanpassing aan de Belgische kampioenschappen te bestuderen.
De CCA stemt ermee in deze vergadering zo spoedig mogelijk bij te wonen. Er wordt een datum voorgesteld
aan de SCWP.
De te bespreken punten betreffen voornamelijk:
6 meter zone
30 - 20 sec.
Zijdelings inkomen.
Time Out-knop.
Signalisatiebord voor terugkeren van uitgesloten speler
Videobewaking.
Wat betreft de toepassing van de spelregels, moeten we wachten op het verslag van K. De Boeck na zijn
deelname aan de FINA School van 1 tot 3 februari in Istanbul.
7. –Certificering van FINA-scheidsrechters.
Kennisname van de nieuwe voorwaarden:
- 18 jaar zijn en twee jaar ervaring als waterpoloscheidsrechter.
- Neemt deel aan een FINA Water Polo School-certificering en slaagt voor de test met een minimum score van
70%.
- Certificering geldig voor 4 jaar op voorwaarde dat de scheidsrechter om de 2 jaar het FINA Water Polo
scheidsrechters online-examen doorstaat.
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8. –Info CCS - Te laat gekomen speler.
De FR- en NL-teksten over de toepassing van de nieuwe regels en de procedure voor spelers die laat
aankomen zijn definitief. Ze worden vóór het volgende weekend naar de scheidsrechters gestuurd.
9. –Nieuwe scheidsrechter: Dan Balanov.
Dan Balanov (praktisch examen – P. Knockaert - Moeskroen 06/01/2019)
10. –Scheidsrechterkaart.
Bij afwezigheid van S. Vanautryve werd dit item uitgesteld naar de volgende vergadering.
Het doel is om de kaarten te verdelen tijdens de jaarlijkse vergadering.
In de nabije toekomst is het noodzakelijk de mogelijkheden te bestuderen om de foto's van de scheidsrechters
te verzamelen.
11. –Sponsoring Varitech 2019 -2020 - polo?
Er wordt beslist om de uitrusting (poloshirt) wit en hetzelfde logo als voorheen te houden.
Het doel is om nieuwe uitrusting te verdelen tijdens de jaarlijkse vergadering.
In de nabije toekomst is het noodzakelijk de mogelijkheden te onderzoeken betreft het verkrijgen van de
maten van de scheidsrechters.
12. –Opleiding tafelofficial
2 NL opleidingen zijn voorzien
26/01 antwerpen Wezenberg – Stefan Vanautryve
23/03 Leuven – Stefan Vanautryve
2 FR opleidingen zijn voorzien
Regio Luik – L. Merlot
Hainaut – P. Knokaert et S. Dieu
Plaats en data worden nog bepaald..
13.-Briefwisseling.
De RDM – Laurence Renard – wedstrijd U15DA1 van 15/12/2018 : kennisname.
14. - Allerlei.
Automatische scheidsrechter aanduidingsprogramma: Alain D'Hossche neemt contact op met de ontwerper
om een datum voor de presentatie van het programma af te spreken.
Volgende vergadering : 5 februari 2019
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris
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