KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________

Proces-verbaal van de vergadering van 10/12/2013
Aanwezig:

RYCKAERT Rik, Voorzitter
MERLOT Léon, Vicevoorzitter
KNOCKAERT Paul, secretaris
ANDRIES Jos

Verontschuldigd:

PETIAUX Francy
VANAUTRYVE Stefan

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 29/10/2013
PV is gelezen en goedgekeurd
2.- Hoorzitting van Bernard POLLAK:
Bernard POLLAK afwezig en verontschuldigt omwille van professionele reden.
CCS handhaaft zijn opschorting tot vrijwillige comparitie.
3.- Aanduidingen januari 2014
De aanduidingen zijn na aanpassing goedgekeurd.
4.- FINA colloquium
CCS stelt voor om Cornel GRANCEROF in te schrijven aan het FINA-colloquium van 17 - 19 januari 2014
aan Gouda (NL)
5.-Briefwisselling:
5.1.- Tuchtcommissie - PV van de vergadering van 26/11/1013.
Punt 3.1 betreffende de incidenten van de match SH II 2211 SCC/GZV: Gezien de verslagen van de
scheidsrechters CELIE en BLEYAERT voor mondelinge en lichamelijke agressies over scheidsrechters,
CCS wordt geschokt door de lichtheid van de sanctie die op Bernard Pollak is toegepast.
CCS zal daaromtrent een post naar de Tuchtcommissie verzenden met vraag om over de toegepaste
sancties gehoord te worden.
5.2.- van N. FULGEANU: Betreffende de aanduidingen van scheidsrechters voor „FINA World Masters
championschips“ en zijn statuut van scheidsrechter. Antwoord zal gegeven worden. Ter herinnering, moet elk
verzoek om te arbitreren in het buitenland aan CCS gericht zijn wie een antwoord in functie van objectieve
criteria zal geven.
6.- Allerlei:
6.1.- Rode kaart: De oproep zal aan de scheidsrechters van de verplichting gedaan worden om verslag uit te
brengen in geval van toewijzing van rode kaart en om de automatische sanctie (1 wedstrijd) op het
wedstrijdblad te noteren.
6.2.- De vragenlijst van theoretisch examen van scheidsrechter: Jos ANDRIES stelt voor om een nieuwe
vragenlijst van examen op te stellen. CCS keurt dit voorstel goed.
6.3.- CCS is van incident op de hoogte geweest die heeft plaatsgevonden bij een toernooi U11 tussen de
werkelijke scheidsrechter en Günther COPPENS (ouder van speler). CCS zal G. COPPENS aan de volgende
vergadering bijeenroepen teneinde verklaringen van zijn gedrag te hebben.
DE VOLGENDE VERGADERING: datum vast te stellen
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