KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL SYNCHRO
ProcesProces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag
dinsdag 15 april 2014 te Brussel.
REF: SPCEL SY/
SY/14.01
.01/WG
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
KBZB: M. LOUWAGIE — W. GEORGES;
VZF: J. VAN DER STRAETEN
FFBN: P. EVRARD — C. DE SCHEPPER;
SC SYNCHRO: W. NILIS — L. LAMBREMONT — E. VAN DER GUCHT
Verontschuldigd:
B. DEWULF — S. ROLDAN (TD FFBN) — S. VERGAUWE (TD VZF) — C. DENAMUR

1. Evaluatie BK JUN / MIN 2014
2014
1.1. BK JUN:
- Er waren aanzienlijk veel deelnemers.
- Het sportief niveau is moeilijk te evalueren gezien de gewijzigde figuren.
- De SCSY overweegt een herziening van het systeem van de limietpunten om de sportieve kwaliteit van het BK te garanderen en
de motivatie van elke deelnemer te behouden.
1.2. BK MIN
- Goed verlopen, geen specifieke opmerkingen
- Er waren iets minder deelnemers wegens de verhuis van dit BK van november naar februari.
2. Voorbereiding BK CAD / MAS & SEN / COMBO 2014
2014
-

De nodige formulieren en documenten CAD / MAS & SEN werden opgesteld en verspreid. Er is een evenwichtige verdeling van
inschrijvingen tussen de categorieën MASTERS — SENIORS, al zijn er in het algemeen iets minder Masters door de wijziging van de
leeftijdscategorie (+25y). In elk geval is er een volledige competitiedag nodig.

3. Belgische Kampioenschappen 2015
3.1. Voorstel kalender data:
De SPCEL SY keurt de kalender van de BK’s 2015 goed:
BK SEN & MAS
BK JUN
BK CAD
BK MIN
BK OPEN COMBO

01/05/
01/05/2015
2015
08/02/201
/02/2015
/2015
26/04/201
/04/2015
/2015
01/03/2015
11/11/201
11/11/2015
/2015

3.2. Timing aanbestedingsoproep en opening aanbestedingen:
Op verzoek van de SCSY zal de aanbestedingsoproep voor de BK’s 2015 pas in de loop van de maand september verstuurd worden om de
geïnteresseerde clubs voldoende tijd te geven om hun eventuele kandidatuur voor te bereiden (voornamelijk de huur en de beschikbaarheid
van het zwembad).
De opening van de enveloppen gebeurt dan normaliter tijdens de eerstvolgende RVB in de maand oktober. Zoals vorig jaar beslist door de
RVB, zullen er geen kandidaturen of aanbestedingen van clubs meer aanvaard worden nadat er 2 officiële aanbestedingsoproepen werden
gelanceerd.
4. Internationale wedstrijden
•

EK Berlijn 2014 LEN: de KBZB ontving de kandidatuur van Evi VAN DER GUCHT als BEL synchro official en zal deze overmaken aan de
LEN.
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• Limietpunten en prestaties in functie van EJK 2015:
De SPCEL SY neemt kennis van een voorstel tot limietpunten EJK 2015, ingediend door het FFBN-sportcomité synchro.
Basis: gemiddelde punten van de 12e plaats in de series van SOLO / DUO tijdens het EJK SY Poznan 2013.
Na evaluatie worden de volgende limietpunten vastgelegd en goedgekeurd door de SPCEL SY:
VERPLICHTE FIGUREN > 65.00
VRIJE ROUTINES > 70.00
Zoals gewoonlijk zijn deze limietpunten 1x te realiseren voor SOLO en DUO tijdens een internationale competitie in het buitenland vanaf
september 2014.
Er heerst echter onduidelijkheid over de exacte data en locatie van het volgende EK JUN Synchro 2015.
Volgens W. GEORGES wordt het EK JUN Synchro in juni 2015 georganiseerd in het kader van de 1e editie van de European Games te Baku
(AZE), naar analogie van het EK JUN Zwemmen 2015 en is een eventuele kwalificatie enkel mogelijk via quotaplaatsen toegekend aan het
Belgisch Olympisch Comité.
5. Briefwisseling
5.1. De SPCEL SY neemt kennis van de bevestiging van de FINA met betrekking tot het statuut van de Belgische FINA Synchro Judges C.
DENAMUR & E. VAN DER GUCHT voor het jaar 2014.
5.2. FINA DVD Synchro Elements & Figures 2013-2017: W. GEORGES overhandigt een exemplaar van deze belangrijke FINA DVD aan een
vertegenwoordiger van elke regionale federatie.
6. Allerlei
Allerlei
6.1. De nationale clinic te Vilvoorde (december 2013) aangaande alle wijzigingen van de FINA Synchro Rules (die na het WK Barcelona
2013 werden ingevoerd) is goed verlopen met ongeveer 27 deelnemers in totaal.
Een continue opleiding van synchro-officials en coaches binnen de beide regionale federaties blijft eveneens onontbeerlijk.
6.2. Varia.
L. LAMBREMONT informeert naar de mogelijkheid om schildjes aan te bieden voor de recreatieve synchrobrevetten en -graden.
Dit zal verder bestudeerd worden met secretaris-generaal W. GEORGES

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretarisecretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL SYNCHRO:
(datum nog te bepalen / april 2015) — BONDSBUREEL BRUSSEL
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