Koninklijke Belgische Zwembond - Tuchtcommissie Waterpolo
Proces-verbaal van de vergadering gehouden op dinsdag 24 mei 2011 om 18u30 te Brussel.
REF: TCWP/11.05/WG
Aanwezig: VZF: Freddy Hoste – Dirk POELMANS – Sven DIETENS
FFBN: Billy WILLIAMS
Wouter GEORGES, secretaris-generaal
Verontschuldigd: Gimi FOGOLIN

1. Verslag vorige vergadering TCWP 26.04.2011
Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.
2. Briefwisseling
De Tuchtcommissie neemt kennis van de volgende briefwisseling / informatie:
• Correspondentie KBZB-BZK: toepassing schorsing W. DEWEERDT (BZK)was afhankelijk van uitspraak in
arbitragezaak WPK-SCC.
3. Bespreking scheidsrechtersverslagen
3.1.

Wedstrijd 7306/CAD KZK – DM van 25/03/2011: verslag scheidsrechter F. BOULOGNE

Uitgenodigd en verontschuldigd: J. OSTYN (KZK)
De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van de nieuwe schriftelijke verklaringen en de verontschuldigingen van
speler J. OSTYN dd. 22 mei 2011.
De Tuchtcommissie beslist dat J. OSTYN (speler KZK) in alle categorieën geschorst blijft tot vrijwillige verschijning.
Onkosten van de zitting: ten laste van KZK
3.2.

Wedstrijd PM21 SCC - RZV van 14/05/2011: verslag scheidsrechter BLEYAERT

De Tuchtcommissie heeft kennis genomen van het wedstrijdblad en het verslag van scheidsrechter BLEYAERT.
De Tuchtcommissie bevestigt de automatische schorsing van 1 wedstrijd voor coach D. BALANOV (SCC) wegens rode
kaart. Geen herhaling = geen bijkomende schorsing.
4. Instructies / toelichtingen over de toepassing van disciplinaire sancties
De Tuchtcommissie bespreekt diverse disciplinaire situaties en aandachtspunten met betrekking tot wedstrijdbladen,
scheidsrechtersinstructies en toepassing van (automatische) sancties.
W. GEORGES zal binnenkort een aangepaste versie van de tabel der automatische sancties (van toepassing vanaf
seizoen 2011-2012) verspreiden voor een laatste nazicht.
Er wordt eveneens een overzicht opgesteld met belangrijke instructies en toelichtingen ter attentie van de Centrale
Scheidsrechterscommissie en de waterpoloscheidsrechters met het oog op het optimaliseren van een aantal
procedures.
De verslaggever,
Wouter GEORGES,
Secretaris-generaal
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