Koninklijke Belgische Zwembond - Sportcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 02 december 2015 te Brussel,
Bondsbureel

GOEDGEKEURD
Aanwezig: De Heren Francis MERCIER, Voorzitter – Robert VAN HECKE - Pierre LEDENT, secretaris
Verontschuldigt: De heer Renaud VILAIN
Kampioenschap 2015-2016
Forfait
Wedstrijd SL Res Antwerpen - Doornik van 29/11/215
De wedstrijddatum werd aangepast tijdens de kalendervergadering.
Doornik verzoekt in een mail om de reserven-wedstrijd niet te spelen zonder de gebruikelijk
forfaitnederlaag. De club argumenteert dat de wedstrijd op een zondagavond gespeeld wordt om 20:30
uur en de meerderheid van haar spelers de volgende dag examens hebben. Bovendien verwijst de club
naar de onzekere toestand in het land. De secretaris heeft voldoende op voorhand de Antwerpse club
hiervan verwittigd alsook de scheidsrechters dat de reserven-wedstrijd niet zal gespeeld worden.
De Commissie argumenteert
De datum werd gewijzigd tijdens de kalendervergadering en Doornik had voldoende tijd om hier op in te
spelen. Het argument van de secretaris kan niet in overweging genomen worden omwille van het
veiligheidsniveau 3, temeer omdat dit veiligheidsniveau reeds geruime tijd van toepassing is voor het
gehele land en dat dit Doornik niet verhinderd heeft om andere verplaatsingen te voltooien.
Beslissing van de Sportcommissie:
De club van Doornik verliest de wedstrijd door Forfait met de stand van 5-0.
De Sportcommissie vraagt aan de KBZB de toepassing van de reglementaire boete voor Forfait zonder de
scheidsrechterkosten tegen de club van Doornik.
Wedstrijd U20 6025 La Louvière WP – EntBruLaqua van 22/11/2015
De commissie neemt kennis van de opmerking van de coach van EntBruLaqua, zoals werd genotuleerd
op het wedstrijdblad dat; een speler van La Louvière scheidsrechter was in de wedstrijd U20 die
voorafging aan de feitelijke wedstrijd van EntBruLaqua en dat deze scheidsrechter een speler van
EntBruLaqua heeft uitgesloten voor de wedstrijd die nog moest aanvangen.
De sportcommissie is van mening dat dit een abnormale situaties is en zal de CCA verzoeken om
dergelijke aanstellingen in de toekomst te vermijden.
Betreffende dezelfde wedstrijd, neemt de sportcommissie kennis van de mail van La Louvière die de
sportcommissie verzoekt om een standpunt in te nemen indien op een wedstrijdblad, een niet
geïdentificeerde speler geschorst is.
De Sportcommissie zal met de CCS en de Tuchtcommissie bijeenkomen om een definitieve oplossing te
vinden om de spelers te identificeren en zal een nieuwe tekst voorstellen.
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Allerlei
De Commissie vraagt aan de secretaris om een uitnodiging te verzenden naar de CCS en de Tuchtcommissie
om op 22 december bijeen te komen.
De Commissie vraagt aan de Bond dat de wijzigingen van de sportreglementen voor eind februari en meer
eind van januari verzonden kunnen worden.
Problematiek in de indeling wanneer meer dan twee teams hetzelfde aantal van punten hebben en dat het
alle de een tegen de andere niet hebben gespeeld.
De Commissie besluit:
In het geval dat meer dan twee ploegen hetzelfde aantal punten hebben, zal de ploeg die de meeste
wedstrijden heeft gespeeld de minder beste klassement krijgen nadat de regel voor de rechtstreekse
confrontatie geldig blijf met de voorgaande ploeg die hetzelfde aantal punten heeft.
Deze zin zal toegevoegd worden aan de regel voor klassement tijdens de volgende revisie van de
bondsreglementen.
De Heer Robert VAN HECKE vraagt dat alle clubs ontvangers van de lijst van de bestrafte spelers zijn.
De Heer Francis MERCIER stelt voor dat wanneer de Secretaris deze lijst van de Tuchtcommissie ontvangt,
hij het bij alle clubs indient.

De verslaggever,
Pierre LEDENT,
Secretaris
Volgende vergaderingen:
Dinsdag 22 december 2015 – 17.30 uur – Brussel - Bonsbureel
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