KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
Proces-verbaal van de vergadering van 11/03/2014
Aanwezig:

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

Verontschuldigt:

VANAUTRYVE Stefan
PETIAUX Francy

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 11/02/2013
PV is gelezen en goedgekeurd
2.- Aanduidingen april 2014:
2.1.- De aanduidingen van april zijn na aanpassing goedgekeurd.
2.2.- De aanduidingen voor de finales van de Beker van België:
Finale A :
MZV / RBP :
CELIE – VANAUTRYVE
Finale B :
BZK / ZNA :
CORNEZ – DESRUMAUX
Finale Dames : Jespo / ISC :
MOERMAN – VAN HECKE
Grensrechters voor de 3 wedstrijden: BLEYAERT – ZAMAN
3.- Briefwisseling
Van Peter BLEYAERT betreffende coaching van de scheidsrechters bij de wedstrijd SHII HZS/TZK van 7/02/14:
CCS bevestigt dat op de twee spelfases die in de post worden hernomen, de scheidsrechters hebben
de regels toegepast overeenkomstig hun interpretatie van de feiten.
Nochtans na de wedstrijd, moeten de coaches kunnen openen, en de scheidsrechters aanvaarden, een
discussie betreffende de interpretatie van de regels, van de beslissingen die tijdens de wedstrijd zijn
genomen, en hun advies geven over de wijze waarop de match werd geleid.
CCS herinnert eraan dat de coaches van scheidsrechters verplicht zijn om een neutrale houding ten
aanzien van de beslissingen van de scheidsrechters tijdens het verloop van de wedstrijd te houden.
4.- Theoretische examen aan de functie van WP scheidsrechter:
M. VANOPPEN zal verzocht worden om het theoretische examen voor scheidsrechter die zal doorlopen
de 8/04/14 aan 19:00 aan het federale kantoor – Brussel.
S. VANAUTRYVE is met de uitwerking van de vragenlijst van examen belast.
5.- Allerlei:
Bij de lezing van de verslagen van scheidsrechters men stelt vast weer uitbreken van de mondelinge en
lichamelijke agressies tegen de scheidsrechters.
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