Verslag van de vergadering
Zondag 11/11/2017
Zwevegem
Aanwezig:
BRASS, BZK, SKF, ENLSYNCHRO, SCB, MOSAN, RSCM, ATLZ,
BOUST, ENN, WIOS, AZSC,
1- 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
Dus: in 2018 mogen zwemsters, geboren in 2006 deelnemen in wedstrijden 15&U
én bij Junioren, ook in de routines van die leeftijdscategorieën.
Vanaf 2019: zwemsters °2007
Vanaf 2020: zwemsters °2008

2- 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.
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.
Die Clubverantwoordelijke kan geen jurylid zijn.
Deze punten worden opgenomen in het verslag van de laatste vergadering van de Belgische
Sportcommissie. Aanpassingen van alle reglementen (Vl en Bel), gebeurt in december.

