Koninklijke Belgische Zwembond – Sportcommissie Synchro
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op 28 januari 2010 te Brussel,
Bondsbureel
DEFINITIEF
Aanwezig:
 FFBN : G. COUNE; J.-P. AUVERDIN
 VSBKZ : E. VAN DER GUCHT
 Notulen : E. VAN DER GUCHT

1. Evaluatie wedstrijden 2009
Alle wedstrijden zijn goed verlopen.
Tijdens het BK kadetten ontbraken er op de vergadering van de clubverantwoordelijken 3
medische attesten van BOUST. Deze werden later ingediend. De SCSY wijst erop dat
wanneer er een zwemster wegens ziekte uitvalt in het team en er geen reserve is, er met
minder meisjes mag gezwommen worden mits er minimum 4 zwemsters overblijven. Indien
er minder dan 4 zwemsters overblijven zal dit een forfait opleveren.
2. Wedstrijden 2010
• Open Kampioenschappen junioren
→
07/03 Hofstade
(AZSC)
Inschrijvingen binnen op 26/02 om 15u
• Open Kampioenschappen sen-masters →
01/05 Molenbeek
(WIOS)
Voorinschrijvingen binnen op 15 maart, definitieve inschrijvingen op 23 april om 15u
• Belgisch Kampioenschap miniemen
→
2e oproep
• Belgisch Kampioenschap kadetten
→
11/11 Brussel
(BRASS)
De limiet voor de BK’s zal opgetrokken naar 70% van de uitslag ipv 80%. De reglementen
zullen worden aangepast. De boetetabel zal vanaf nu ook vermeld worden bij de richtlijnen.
De limietpunten worden vermeld op de uitnodiging.
3. FINA nieuwe reglementen
De nieuwe reglementen stellen dat er enkel nog met panels van 6 en 7 juryleden gewerkt
kan worden. We gaan proberen zo veel mogelijk panels van 7 te maken aangezien het
computerprogramma enkel voorzien is op 5 en 7 (en niet 6).
Vanaf nu dienen er voor de combo-wedstrijd ook 3 observers voorzien te worden wat maakt
dat we nog extra juryleden nodig zullen hebben.
4. Nationale clinic juryleden
De FINA-clinic gaat door te Praag van 18-21 februari 2010. Hierna wordt er een nationale
clinic voorbereid. Omwille van de drukke agenda in februari en maart van beide federaties,
zal deze clinic voorzien worden begin april. Een datum dient nog vastgelegd te worden.
Uiterste datum is zaterdag 17 april.
5. Varia
•

Chantal Denamur (LEN-jury) is kandidaat om te jureren op het EK 2010 te
Boedapest. Evi zal dit opvolgen en haar informeren.

10. Briefwisseling
•
•

Uitnodiging “FINA judges school” te Praag. Evi neemt hier aan deel voor de SCSY.
Bevestiging FINA-juryleden: Evi Van der Gucht (G) en Jeanine Vanhoyweghen (G)
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•
•
•

Uitnodiging “Copenhagen Open”
Uitnodiging “German Open”
Uitnodiging “Swedish Open Junior”

6. « TO DO » (te doen)
Wat ?
Agenda volgende vergadering
Medailles BK bestellen
Inschrijvingformulieren + uitnodigingen Open
Kampioenschappen
Vragen aan Wouter inschrijvingsgelden
buitenlandse clubs ?
Datum + plaats vastleggen nationale clinic

Evi
Evi
Evi

Wie ?

Termijn?
26/02/2010
05/02/2010
05/02/2010

Evi

05/02/2010

allen

26/02/2010

Voor de SCSY, Evi Van der Gucht
Volgende vergadering SCSY:
Plaats: Vergaderzaal Bureel KBZB, Reebokstraat 28, 1000 Brussel
Datum:2 maart 2010 om 19u
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