KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND – SPORTCOMMISSIE SYNCHRO
VERSLAG VAN DE VERGADERING GEHOUDEN DOOR DE SPORTCOMMISSIE SYNCHRO
op maandag 30 oktober te Schaarbeek om 19u00
+ Vergadering met aanwezige clubs tijdens BK Combo 11/11/2017

DEFINITIEF
Aanwezig Schaarbeek
CSNS : C. DENAMUR, LAURENCE LAMBREMONT
VLKK : I. DE KIMPE,
Aanwezig BK Combo
AZSC, ATLZ, BOUST, BRASS, BZK, KVO, RSCM, SKF, WIOS,

1- BK Combo
Loting startvolgorde 11 teams ingeschreven
Samenstelling jurypanels
2- Wijziging van de naam van de sport
FINA heeft beslist om de naam van de sport te wijzigen. LEN is daarin
Wij als Belgische Sportcommissie, houden eraan om de beslissing van LEN te volgen.
We zullen de naam Synchroonzwemmen blijven hanteren.

niet

gevolgd.

3- Wedstrijden 2018
2de oproep aanbestedingen
BK Sen en Mas : SKF doet aanbesteding, was door een misverstand vergeten na de eerste
BK Kadetten: RSCM
BK Junioren: KVO zoekt naar beschikbare zwembaden, Verschillende clubs in Wallonië eveneens.
4- Aanpassen Age Group Rules
Na de bevraging van de clubs tijdens het BK Combo 2017 is beslist om vanaf 2018:
Zwemsters die 12 jaar worden in de loop van het kalenderjaar van de wedstrijd, mogen deelnemen in
categorieën 15&Under en Juniores van dat kalenderjaar.
5- Invoeren nieuwe FINA rules ivm jureren van figuren
AS 11 PENALTIES IN FIGURE SESSION
AS 11.1 If a competitor does not perform the announced figure, or if the figure does not have all the
required elements or is performed other than according to the description, the referee or assistant
referee shall inform the judges and the competitor that the result will be zero for that figure.
AS 11.2 In a Continuous Spin, any 180º deviation (more or less) in the exact required number of
rotations would be considered under AS 11.1.
AS 11.3 In a Figure competition, if the award for the figure is a zero, the referee may review the official
video.
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Bijvoorbeeld: indien de jury kan zien dat er helemaal geen poging was tot het uitvoeren van een deel
van een figuur (Zoals een Twist, Spinning,…. Niet uitgevoerd),
Of Bij Continuous Spin: indien een spinning 180° tekort of teveel heeft, is de score 0
Bij alle figurenpanels moet een persoon tijdens de ganse wedstrijd opnames maken van de uitvoering
van

de

figuren.

Indien een of meer juryleden twijfelen over de aanwezigheid van een van de delen of over de uitvoering
van de Spinning, wordt de opname dadelijk bekeken door de hoofdscheidsrechter of door de assistant
hoofdscheidsrechter in aanwezigheid van de Clubverantwoordelijke van de club van betreffende
zwemster.
De clubverantwoordelijke van elke club moet aanwezig zijn naast het zwembad. Gekleed in een Club T
Shirt ifv herkenning.
Clubverantwoordelijke kan geen jurylid zijn.
6. Evaluaties van Juryleden.
Voorstel om jaarlijks 1 keer tijdens een BK een LEN of FINA evaluator te laten komen om tijdens
een BK een evaluatie te laten gebeuren van de aangestelde juryleden.
7. Junioren_ Technische routines
Beslissing gebaseerd op communicatie via mail tussen eind augustus en begin september.
We stellen de invoering van technische routines uit.
Redenen:
-er is nog geen beslissing in LEN over het invoeren van technische routines Junioren
-Om technische routines te laten zwemmen, moeten we onze wedstrijdkalender fel omgooien of
aanpassen.
- definitieve regels en figuren voor deze technische routines worden pas latern doorgegeven door
FINA. Te laat om nog technische routines te kunnen maken voor onze wedstrijdkalender.
We voorzien wèl een demonstratie met jurering van technische routines Junioren tijdens het BK
Senioren en Masters op 1 mei 2018
Later in het seizoen 2017-2018 wordt in samenspraak met de clubs beslist of wedstrijden met
technische routines vanaf 2018-2019 ingevoerd zullen worden.
VOLGENDE VERGADERING later te bepalen
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