KONINGLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND
CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
________________________________________________________________________
PROCES-VERBAL Vergadering van 23/03/10
Aanwezig:

MERLOT Léon, Vicevoorzitter
KNOCKAERT Paul, secretaris
VANAUTRYVE Stefan, lid
D’HOSSCHE Alain, raadgever (Voor ptn 2 en 3)

Verontschuldigd:

RYCKAERT Rik, Voorzitter
LIPPENS Christian, raadgever (Voor ptn 2 en 3)
PETIAUX Francy, raadgever (Voor ptn 2 en 3)

1.- Goedkeuring P.V. van 20/02/10
Het PV van de vergadering van 20/02/10 is gelezen en goedgekeurd.
2.- Klacht AZSC: Wedstijd AZSC / DM Afd.I van 13/03/10
Aanwezig zijn: DE VRIES Thomas (AZC), PASU Sorin (Scheidsrechter), TIMMERMAN Kurt (scheidsrechter).
Verontschuldigd: Afgevaardigde DM.
Paul KNOCKAERT heeft de zitting tijdens het onderzoek van dit punt verlaten.
Na de scheidsrechters van de wedstrijd, S. PASCU en K. TIMMERMAN, de afgevaardigde van AZSC, T. VAN
VRIES gehoord te hebben en het wedstrijdblad onderzocht te hebben, is de CCS van mening dat op het moment
dat zij vaststellen, 4 tot 10 seconden na de herbeginning van het spel, de aanwezigheid in het spel van 8 spelers
van AZSC, de scheidsrechters moesten de wedstrijd stilleggen en de chrono terugzetten op het moment van het
laatste doel van DM (7-8).
Er was aldus fout van arbitrage die het resultaat van de wedstrijd heeft beïnvloed en de CCS is van mening dat
deze wedstrijd moet herspeeld worden. Deze beslissing zal aan de SCWP gecommuniceerd worden.
3.- Klacht ENL: wedstrijd RSCM / ENL Afd.I van 6/02/10
Verontschuldigd: DULIN Serguey (scheidsrechter), MOERMAN Dany (scheidsrechter)
Na kennis te hebben genomen van de klacht van ENL, van het wedstrijdblad en de schriftelijke verklaringen van
D. MOERMAN, beslist de CCS dat er geen fout van arbitrage is.
Gezien het zichtbare gebrek aan betrouwbaarheid van de "wireless" transmissie van de informatie van
hoofdchrono naar het scorebord, acht de CCS het wenselijk dat een controle van deze uitrusting wordt verricht.
Deze beslissing zal aan de SCWP gecommuniceerd worden.
4.- Afwezigheden van scheidsrechters en schattingen:
De kandidaten scheidsrechters Florent BOULOGNE, David BOURGEOIS, Kevin DE HEE, Werner FONTAINE
een Jonas VAN PUYVELDE werden gevolgd bij de toernooien Benjamins en verkregen bevredigende evaluaties.
De kandidaten zullen bijeengeroepen worden voor een schriftelijk examen dat de opleidingszitting afsluit de
zaterdag 17/04 van 16.00 om 18h00 in het zwembad Wezenberg te Antwerpen.
5.- Aanduidingen van april:
5.1.- De aanduidingen van april voor de wedstrijden van de klassieke fase zijn goedgekeurd.
5.2.- De aanduidingen voor de wedstrijden van BOT zullen per WE gemaakt worden na raadpleging van de leden van de
CCS.
6.- Allerlei:
Situatie met een ploeg dat zich presenteert met 2 spelers die een rode muts hebben (n°1 en 13)
De speler met de muts n° 13 wordt gemachtigd om met de rode muts te spelen (vervanger doelman) of met de
muts van de kleur van zijn ploeg in functie van de omstandigheden van de wedstrijd.

De datum van de volgende vergadering wordt later bepaald.
Rik RYCKAERT
Voorzitter

Paul KNOCKAERT
Secretaris
P.V. van de C.C.S. vergadering van 23/03/2010
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