Koninklijke Belgische Zwembond – Sportcommissie Synchro
TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 - EMAIL: info@belswim.be

UITNODIGING
Geachte Secretaris,

U vindt in bijlage het programma, de richtlijnen en de inschrijvingsformulieren voor het Belgisch
Kampioenschap Miniemen op zondag 11 maart 2018 te La Louvière.
De inschrijvingen moeten, enkel via mail, naar belsynchro@gmail.com en wouter.georges@belswim.be,
worden verstuurd, ten laatste op maandag 26 februari 2018 om 15u00.
Enkel het volledig ingevulde WORD formulier zoals in bijlage zal worden aanvaard.
De limietpunten voor het BK zijn vastgelegd op: 45.000.
Boete voor elke zwemster die de limietpunten niet behaalt = €20.
Muziek = CD
U krijgt per mail een ontvangstbevestiging.
Bedankt voor uw medewerking.
SCSY:
Gelieve volgende regels te volgen.
* The entry shall designate the name of the Solo and the reserve, the names of the Duet competitors
and a maximum of one reserve, the names of the Team competitors and a maximum of two reserves,
the names of the competitors in the Free Combination and a maximum of two reserves and the names
of the competitors in the Highlight Routine and a maximum of two reserves.
* Any changes of the names of the competitors from the most recent entry lists must be handed to the
referee in writing at least 1/2hour after the publication of technical results. This time must be
published in the official competition schedule. Changes after this can only be made in case of sudden
illness or accident of a competitor and if the reserve is ready to compete without delaying the
competition. The final decision in such a situation shall be made by the referee. For preliminary solo
competitions, the solo reserve may be substituted if registered in the inscription documents. For
subsequent events, no substitution will be allowed.
* If the lack of the reserve reduces the Team, Free Combination or Highlight Routine size to less than
that defined in AS 4.4, AS 4.5, AS 6.2, AS 13.2, AS13.3 or AS 13.4 the team shall be disqualified.
* Failure to notify the Referee of substitution and / or scratching according to the rule AS 13.6.1 shall
result in disqualification of the routine.

Boetetabel KBZB
BKSY 02.3
BKSY 03.5
BKSY 03.7
BKSY 03.8
BKSY 03.9
BKSY 03.10
BKSY 03.12
BKSY 03.14
BKSY 05.2
BKSY 05.6
BKSY 08.1
BKSY 09.2
BKSY 11.1
BKSY 11.2
BKSY 12.1
BKSY 12.2

KUNSTZWEMMEN
Lastenboek niet nageleefd door de organiserende club
Niet tijdig verzenden van programmavoorstel aan SCSY door de organiserende club
Laattijdige afzegging door jurylid
Onvoldoende juryleden per club op basis van aantal inschrijvingen
Wedstrijdsecretariaat heeft toegewezen taken niet gerespecteerd
Onvoldoende administratief personeel per club op basis van aantal inschrijvingen
Geen clubafgevaardigde
Geen beeldmateriaal beschikbaar van technische routines
Inschrijvingsgeld Belgische Kampioenschappen Kunstzwemmen:
individueel / technische routines
duet / team
Laattijdige communicatie van samenstelling duetten en teams door clubafgevaardigde
Administratieve kost forfait, terugtrekking of afwezigheid:
- per individuele inschrijving (solo of technische routines)
- per inschrijving duo of team
Boete per overschrijding limietpunten
Jurylid met onbehoorlijke kledij
Zwemster met onbehoorlijk badpak
Niet overhandigen van CD volgens de richtlijnen
Een CD afgeleverd door een club bevat meerdere muziekstukken

BEDRAG (€)
10
10
10
10 per jurylid
10
10
10
10
7
13
10
15
30
20
10 per jurylid
10
10
10

