KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND - SPORTCEL SYNCHRO
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op donderdag 06 september 2018 te Brussel om 19u15.
REF: SPCEL SY/18.01/WG
GOEDGEKEURD
Aanwezig:
 KBZB: D. MOTTON – W. GEORGES;
 VZF: J. VAN DER STRAETEN – L. DORNEZ – K. DE CARNE;
 FFBN: B. PAREZ – P. SCHRÖDER;
 SC SYNCHRO: I. DEKIMPE.
Verontschuldigd:
E. VAN DER GUCHT – L. LAMBREMONT – C. DENAMUR.
1. Evaluatie BK JUN / MIN / CAD / MAS & SEN 2018
Namens de SCSY geeft I. DE KIMPE een beknopte evaluatie van de afgelopen BK’s in 2018 (MIN-CAD-JUN-SENMAS).
In principe worden de BK-limietpunten gerealiseerd door ongeveer 75-80% van de deelnemers.
Ditmaal was het minder dan 50%. Niettegenstaande de wijziging van de figurengroep (waardoor de
moeilijkheidsgraad toeneemt) zullen niettemin de limietpunten bij CAD & MIN behouden blijven.
Voor JUN wordt het wedstrijdprogramma gewijzigd (AM technische routines * PM vrije routines) en zullen er
geen limietpunten meer opgelegd worden.
Bij de SEN/MAS wordt het programma populair en stijgt het aantal deelnemers.
Ook bij BK COMBO is er jaar na jaar meer deelname.
In het algemeen is er eveneens een gunstige evolutie qua aantal beschikbare juryleden voor alle BK’s.
2. Voorbereiding BK COMBO 2018
De uitnodiging en de nodige formulieren en documenten worden binnenkort opgesteld en verspreid worden.
Niettegenstaande haar formele aanbesteding op de voorziene datum van 11 NOV 2018 meldde de
organiserende club ENL SY recent dat dit BK COMBO SY zou doorgaan op 10 NOV 2018.
Op advies van I. DE KIMPE en W. GEORGES oordeelt de SPCEL SY dat een waterpolowedstrijd moeilijk
ingeroepen en aanvaard kan worden als overmacht om een BK-datum eenzijdig te veranderen zodat bijgevolg
de oorspronkelijke voorziene datum moet gerespecteerd worden, zijnde 11 NOV 2018.
3. Belgische Kampioenschappen 2019
3.1. BK-kalender 2019:
Op voorstel van de SCSY keurt de SPCEL SY de volgende kalender goed:
BK MIN/U12
17/03/2019
BK JUN
31/03/2019
BK CAD/U15
28/04/2019
BK SEN & MAS
01/05/2019
BK OPEN COMBO
11/11/2019
De BK-limietpunten blijven behouden:
BK MIN > 45.0000
BK CAD > 51.5000
BK JUN > 52.5000 schrapping van opgelegde limietpunten
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3.2. Timing aanbestedingsoproep en opening aanbestedingen BK 2019:
Zoals gewoonlijk zal de aanbestedingsoproep voor de BK’s 2019 in de loop van de maand oktober verstuurd
worden om de geïnteresseerde clubs voldoende tijd te geven om hun eventuele kandidatuur voor te bereiden.
De opening van de enveloppen gebeurt dan normaliter tijdens de eerstvolgende RVB in de maand november.
3.3. BK-programma (figuren, vrije/technische routines, limietpunten):
Zoals reeds besproken in Pt. 01. werd de wijziging van het programma van het BK JUN, zijnde overschakeling
naar wedstrijden met technische routines en vrije routines vanaf 2019, reeds goedgekeurd.
4. Internationale wedstrijden
• Voorstel project en limietpunten in functie van EK JUN 2019 Praag (CZE * 19-23 JUNI):
Naar aanleiding van de email dd. 14.05.2018 vanuit de SCSY, geeft I. DE KIMPE toelichting bij het voorstel tot
limietpunten voor het jaarlijks LEN EK SY Juniores. Door middel van een interregionale samenwerking tussen
VZF en FFBN wordt ook de vorming en de voorbereiding van een nationaal JUN team beoogd.
Na bespreking worden de onderstaande limietpunten vastgelegd en goedgekeurd door de SPCEL SY:
 SOLO > 139.00
 DUO > 138.00
 TEAM > 136.00 ( ~ 15e plaats)
Zoals gewoonlijk zijn deze limietpunten 1x te realiseren tijdens een representatieve internationale competitie
in het buitenland vanaf september 2018. Na afloop van het BK JUN 2019 worden uiterlijk in de maand mei
eventuele gerealiseerde limietpunten en de potentiële kandidaten geëvalueerd, onder voorbehoud van
financiële goedkeuring door de (betrokken) regionale federatie(s).
• Aanduidingen en activiteiten LEN SY Judges 2018:
E. VAN DER GUCHT werd opnieuw door de LEN aangeduid als jurylid voor de LEN European Championships
Synchro (Glasgow GBR). C. DENAMUR was actief als jurylid tijdens het LEN EK Juniores Synchro (Tampere FIN).
Zij werden voor het jaar 2018 opnieuw door de FINA bevestigd als Belgische internationale FINA Synchro
Judges. Gezien de FINA-leeftijdslimiet (max. 65 jaar) wordt 2018 voor C. DEWITTE het laatste jaar als
internationale SY-official. W. GEORGES informeert bij de SCSY naar de stand van zaken betreffende de
eventuele voordracht van een vervangster als “international judge LEN/FINA”.
5. Briefwisseling
Nihil.
6. Allerlei
Nihil.

De verslaggever, Wouter GEORGES, Secretaris-generaal

VOLGENDE VERGADERING SPORTCEL SYNCHRO:
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OPGEMAAKT
27/09/2018

VERSTUURD
OPMERKINGEN
02/10/2018
18/10/2018
TEL: 02/513.87.08 - FAX: 02/513.34.68 – EMAIL: info@belswim.be

GOEDKEURING
18/10/2018

