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CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS
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Proces-verbaal van de vergadering van 13/12/2011
Aanwezig:

MERLOT Léon, Voorzitter
RYCKAERT Rik, Vice-voorzitter
KNOCKAERT Paul, secretaris
VANAUTRYVE Stefan
ANDRIES Jos
PETIAUX Francy

1.- Lezing en goedkeuring PV van de vergadering van 8/11/11
Het PV is gelezen en goedgekeurd.
2.- Aanduidingen van januari 2012:
De voorstellen betreffende de aanduidingen zijn na aanpassingen goedgekeurd.

3.- Coaching:
De evaluaties worden geanalyseerd
Tot nu werden 50% van de scheidsrechters gezien.
De prioriteit zal gegeven worden aan coaching van de nog niet bekeken scheidsrechters.
4.- Verdeling van de functies binnen CCS
De lijst van de taken zal verzonden worden naar de leden van CCS door de secretaris.
De verdeling van deze taken zal op de volgende vergadering bestudeerd worden.
5.- Scheidsrechters kandidaten:
- Xavier CORNEZ (CCM), en Geoffrey GUICHARD (CCM) en Julien WILLEMS (EN) zijn geslaagd in hun
examen voor scheidsrechters en voor de samenkomsten van kampioenschap vanaf januari 2012 zullen
aangewezen zijn.
- 3 kandidaten van GZV en 1 kandidaat van VZG volgen de opleiding van scheidsrechter.
6.- Statuut van "de speler-trainer"
De tekst betreffende het statuut van "de speler-trainer" wordt tot een einde gebracht en gepubliceerd.
7.- Reglement WP
7.1.- Out van bal ten gevolge van een geblokkeerde shoot: de herneming van het spel zal uitgevoerd worden door een
speler van het team van de speler die de shoot heeft geblokkeerd.
7.2.- FINA reglement 2009-2013:
- De versie FR werd verwezenlijkt. De versie NL zal door R. RYCKAERT gedaan worden.
- De Voorzitter vraagt dat elk lid de vragenlijst van het FINA examen beantwoordt en voor elk antwoord het
verwijzingsartikel aanduidt.
8.- Scheidsrechtersonkosten:
Een verzoek van revisie van de scheidsrechters onkosten zal bij KBZB ingediend worden:
a) Aanpassing van de reiskosten op basis van het officiële tarief van de Staat.
b) Aanpassing van de wedstrijdkosten en verbinding aan het indexcijfer van de prijzen.
9.- Allerlei:
9.1.- Vertraging van de scheidsrechter:
- In geval van vooruitzicht van late komst op de wedstrijd, moet, indien mogelijk, de scheidsrechter de
verantwoordelijke van de bezochte club verwittigen of bij afwezigheid de cafetaria van het zwembad.
- In geval van late aan komst van de scheidsrechter en in het geval dat de wedstrijd onder leiding van een
andere scheidsrechter is begonnen, zal de oorspronkelijk aangestelde scheidsrechter de wedstrijdleiding niet
kunnen hernemen.
9.2.- Zaak van de scheidsrechter DESCHUYTTER: Deze zal op de volgende vergadering bijeengeroepen worden.
9.3.- Montering van de nieuwe scheidsrechters: R. Ryckaert zal de inventaris van de montering in voorraad doen.
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9.4.- De Secretaris wordt verzocht contact met E. LIVENS (AZSC) op te nemen teneinde een zaal te reserveren in
Wezenberg om er een clinic voor de scheidsrechters te organiseren tijdens de finale van het Beker van België.

Volgende vergadering 10/01/2012 aan het federale kantoor
Léon MERLOT
Voorzitter

Paul KNOCKAERT
Secretaris
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