KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE SCHEIDSRECHTER COMMISSIE
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 12/03/2019
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 05/02/2019.
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2.- Vergadering CCS – SCWP 12/02/2019 : verslag M. Sarrzijn – bericht aan clubs
De CCA zal zelf een voorstel doen voor de (jeugd)scheidsrechters bij U11 en U13.
De CCA vindt het voorstel van Varitech betreffende de handpeer voor de coaches (Time out) goed maar willen
het eerst zien en horen. Navragen bij Varitech voor een proefmodel.
3.- Aanduidingen halve finale en finales beker van België
De aanduidingen van de halve finales Beker van België (scheidsrechter en coaches) worden na aanpassing
goedgekeurd.
4.- Aanduidingen april 2019 en Play-Off
De CCS beslist om de wedstijden voor de titel bij de play offs 2 scheidsrechters aan te duiden in al de reeksen.
De play offs voor het klassement en de dameswedstrijden zullen er 3 scheidsrechters aangeduid worden voor
3 wedstrijden die zullen roteren, voor de jeugd zal het 1 scheidsrechter worden.
De aanduidingen van maand april worden goedgekeurd.
5. –A. D’hossche : Irish Cup vs FINA School ?
CCS keurt de aanduiding van Alain D’Hossche voor de Irisch domestic Cup Final.
6. –Algemene scheidsrechtervergadering – data, plaats en programma
Zaal in Vilvoorde is niet vrij op 18 mei 2019.
Secretaris vraagt of de zaal in living tommorow kan gebruikt worden.
Plan B: Hogeschool Gent
7. –Scheidsrechterkaart – opvolging
Rik Heeft al de foto’s doorgestuurd naar de CSWP.
De kaarten worden gemaakt door Wouter Georges
Een voorbeeld van de scheidsrechterkaar wordt door de CCS goedgekeurd met vraag voor geldigheid tot 2021.
8. –Sponsoring Varitech polo opvolging.
De CCS beslist om toch bij de witte uitrusting te blijven.
Secretaris zal dit verder opvolgen bij Varitech.
9. –Opleiding tafelofficial nieuwe reglementen.
Aanpassing cursus is vereist na invoering nieuwe reglementen.
Nadat de nieuwe reglementen in het Nederlands en frans zijn vertaald zal de cursus aangepast worden.
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10. –RefAssist demo.vergadering.
Vergadering 9 april om 18.00h.
Voor CCS,A. D’hossche, P Knockaert, S. Vanautryve
11.-Briefwisseling.
9-1 –. Mail Bleyaert Peter : kennisname
12. - Allerlei.
Nihil
Volgende vergadering : TBD
Léon Merlot
Voorzitter

Stefan Vanautryve
Secretaris
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