Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op vrijdag 07 juni 2013 te Sint-Lambrechts Woluwe,
Poseidon

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Pierre LEDENT, secretaris; Stefan DAMMAN; Renaud VILAIN; Wim SYMOENS;
Alban BERTIAUX
Verontschuldigd: De Heren Francis MERCIER, Ondervoorzitter; Patrick VAN PETEGHEM
1. . Inleiding
De Heer Stafan DAMMAN neemt het voorzitterschap van deze vergadering.
De Heer Alban BERTIAUX vervangt de Heer Francis MERCIER als lid van SCWP FFBN.
2. Kampioenschap 2012-2013 en Post
2.1 De Sportcommissie bekrachtigt de resultaten van de dagen: 31-32-33
2.2 De Sportcommissie neemt kennis van de verschillende verslagen van de Eindronden en Finales van de
Bekers van België.
3. Kampioenschappen 2013-2014
3.1 De Sportcommissie neemt kennis van de inschrijvingen: 7 ploegen voor de «Super Ligua» - 13 ploegen voor
de SH II – 9 ploegen voor de SH III – 9 ploegen voor de SH IV – 6 ploegen voor de SD – 11 ploegen voor de U20
– 8 ploegen voor de U17 Nat – 16 ploegen voor de U17 Reg. – 8 ploegen voor de U 15 Nat en 13 ploegen voor
de U15 Reg.
3.2 De Sportcommissie verdeeld de leeftijdscategorieën op de volgende manier:

U20: Twee reeksen; een met 6 ploegen en een met 5 ploegen;

U17 Reg.: Twee reeksen van 8 ploegen elk;

U15 Reg.: Twee reeksen; een met 7 ploegen en een met 6 ploegen.
3.3 Ten gevolge van de inschrijvingen, moet de Sportcommissie de «Algemene Principes» op de volgende
manier wijzigen“:
«Super-Ligua»: Een Afdeling met 7 ploegen. Het eindrond zal op de volgende manier worden gespeeld: Na
afloop van de klassieke fase spelen de teams, die op de eerste 4 plaatsen zijn geëindigd, een tweede ronde,
met behoud van de punten uit de klassieke fase. Het team dat op de eerste plaats eindigt, is kampioen van
België.
Verplichting voor de «Kampioen van België» om in «Europees Beker van de Kampioenen» te gaan spelen.
De teams die op de plaatsen 5 tot en met 7 na de klassieke fase eindigen, spelen een tweede ronde - d.w.z 6
ontmoetingen – met behoud van de punten na de klassieke fase.
Er is geen dalend team.
SH II: Een Afdeling met 13 ploegen. De ploegen spelen een klassieke fase, de eerste geëindigd is Kampioen in
SH II en zal in «Super-Liga» kunnen stijgen op voorwaarde dat de club over een zwembad beschikt dat aan de
geëiste normen beantwoord; de laatste 2 teams degraderen naar SH III.
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SH III en SH IV, de «Algemene Principes» blijven onveranderd ten opzichte van dierichtlijnen die bij de
inschrijvingen zijn verstuurd.
SD: Om de titel te bepalen besluit de Sportcommissie om een eindronde te laten spelen identiek aan de
eindronde van SH III en SH IV.
U20: Twee reeksen. – Eindrond:
ER1.1
A1 – B2 (W1)
B1 – A2 (W2)
Na afloop van de reguliere competitie speelt het best geklasseerde team “thuis”.
Slechts één wedstrijd.
De wedstrijden moeten eindigen op een eindresultaat zoals voorzien in de van kracht zijnde FINA
reglementen.
De wedstrijden zullen door twee scheidsrechters geleid worden.
Technische voorwaarden: de teams zullen hun wedstrijden spelen in de respectievelijke zwembaden.
ER 2.1 – 2.2 – 2.3
Principe van «Best Of Tree»
De winnaars van de wedstrijden W1 en W2 spelen voor de toewijzing van de titel.
Eerste wedstrijd ERF3.1: Bij de laagst geklasseerde van de beide ploegen;
Tweede wedstrijd ERF3.2: Bij de hoogst geklasseerde van de beide ploegen;
Derde wedstrijd (indien noodzakelijk) ERF2.3: Bij de hoogst geklasseerde van beide ploegen.
Indien beide teams dezelfde punten hebben, zal de Sportcommissie tot een loting overgaan om het eerste
team te bepalen dat thuis zal spelen.
De wedstrijden moeten eindigen op een eindresultaat zoals voorzien in de van kracht zijnde FINA
reglementen.
De wedstrijden zullen door twee scheidsrechters geleid worden.
De winnaar van deze eindronde is «Kampioen van België».
Technische voorwaarden: De wedstrijden zullen gespeeld worden in een zwembad met een diepte van
1,80 m minimum over het hele speelveld.
De verliezers van de wedstrijden W1 en W2 spelen voor de 3de en 4de plaats.
Eerste wedstrijd ERF3.1: Bij de laagst geklasseerde van de beide ploegen;
Tweede wedstrijd ERF3.2: Bij de hoogst geklasseerde van de beide ploegen;
Derde wedstrijd (indien noodzakelijk) ERF2.3: Bij de hoogst geklasseerde van beide ploegen.
Indien beide teams dezelfde punten hebben, zal de Sportcommissie tot een loting overgaan om het eerste
team te bepalen dat thuis zal spelen.
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De wedstrijden moeten eindigen op een eindresultaat zoals voorzien in de van kracht zijnde FINA
reglementen.
De wedstrijden zullen door twee scheidsrechters geleid worden.
Technische voorwaarden: de teams zullen hun wedstrijden spelen in de respectievelijke zwembaden.
De teams 3 - 4 van elke reeks spelen onder het volgende schema:
A3 – B3 voor de 5de plaatse
A4 – B4 voor de 7de plaatse
De wedstrijden worden gespeeld volgens het principe van «Best Of Three».
Om het team te bepalen dat de eerste wedstrijd thuis zal spelen, zal een loting door de Sportcommissie
uitgevoerd worden.
De wedstrijden moeten eindigen op een eindresultaat zoals voorzien in de van kracht zijnde FINA
reglementen.
De wedstrijden zullen door twee scheidsrechters geleid worden.
Technische voorwaarden: de teams zullen hun wedstrijden spelen in de respectievelijke zwembaden.
De teams 5 en 6 van elke reeks spelen onder het volgende schema voor de plaatsen 9 tot en met 11:
A5 - A6
B5 – A6
A5 – A6
De wedstrijden worden gespeeld zoals in de klassieke fase maar zonder terugwedstrijd.
De wedstrijden moeten eindigen op een eindresultaat zoals voorzien in de van kracht zijnde FINA
reglementen.
De berekening van de punten en de indeling zijn identieke aan het kampioenschap.
De wedstrijden zullen door twee scheidsrechters geleid worden.
Technische voorwaarden: de teams zullen hun wedstrijden spelen in de respectievelijke zwembaden.
Voor de andere leeftijdscategorieën blijven de «Algemene Principes» onveranderd.
4. Allerlei
Nihil
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5. Beslissingen
•
•

Verdeling van de Afdelingen en de Leeftijdscategorieën: zie punt 3.2 van het PV
«Algemene Principes» Kampioenschap 2013-2014: zie punt 3.3 van het PV

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Dinsdag 18 juni 2013 - 18.15 uur – Brussel - Bondsbureel
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