ALGEMEEN REGLEMENT
SPORTCOMMISSIE SCHOONSPRINGEN
Artikel SCSP 01 - Samenstelling.
SCSP 01.1. De Sportcommissie Schoonspringen bestaat uit vier leden, paritair samengesteld uit de verkozen leden van de Sportcomités
van hun respectieve regionale federatie.
SCSP 01.2. Het Bestuursorgaan behoudt zich het recht een lid te coöpteren op voorstel van het Bestuursorgaan van de regionale
federaties en na uiteindelijke goedkeuring van het Bestuursorgaan van de KBZB.
SCSP 01.3. Om de twee jaar kiest de commissie uit de verkozen leden een voorzitter.
SCSP 01.4. Een beurtrol inzake taalaanhorigheid zal gerespecteerd worden bij de verkiezing van de voorzitter.
SCSP 01.5. De commissie verkiest eveneens een ondervoorzitter, met een andere taalaanhorigheid dan de voorzitter, en een secretaris
uit de verkozen leden.
Artikel SCSP 02 - Bevoegdheden en taken.
SCSP 02.1. Onder controle en in samenwerking met het Bestuursorgaan zijn de bevoegdheden van de Sportcommissie de volgende:
a) voorstellen van limietpunten in het kader van de internationale ontmoetingen en ter goedkeuring voorleggen aan het Bestuursorgaan;
SCSP 02.2. Op autonome basis zijn de bevoegdheden van de Sportcommissie Schoonspringen de volgende:
d) de sporttechnische aangelegenheden bespreken en opvolgen;
e) de bestaande sportreglementen aanpassen en zorgen voor hun juiste toepassing;
f) instaan voor de sportieve organisatie van de nationale kampioenschappen in samenwerking met de organiserende clubs, inzonderheid,
opmaken en versturen van de uitnodiging, controleren van de inschrijvingen, de volgorde bepalen voor het aantreden van de springers
door een lottrekking, de opgelegde sprongen bepalen;
g) de Belgische records en beste prestaties homologeren;
h) aanduiden van een jury voor de Belgische Kampioenschappen en voor de internationale ontmoetingen die in België plaatsvinden maar
het financiële aspect hiervan blijft een bevoegdheid van het Bestuursorgaan;
i) een tuchtcommissie te installeren samengesteld uit vier leden van de Sportcommissie paritair aangesteld;
j) onderzoeken en beslissingen nemen in eerste aanleg aangaande klachten waarbij clubs of vergunninghouders van verschillende
regionale federaties betrokken zijn in het kader van een nationaal kampioenschap.
Artikel SCSP 03 – Beslissingen
SCSP 03.1. Het Bestuursorgaan kan gemotiveerd de beslissingen van de Sportcommissie Schoonspringen goedkeuren, wijzigen of
vernietigen.
Het Bestuursorgaan heeft het recht haar beslissing in de plaats te stellen van de vernietigde beslissing.
SCSP 03.2. Alle beslissingen van de Sportcommissie Schoonspringen moeten minstens door twee leden van elke regionale federatie
bekrachtigd worden.
SCSP 03.3. De voorzitter is eveneens stemgerechtigd maar zonder doorslaggevende stem.
SCSP 03.4. De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid der stemmen genomen. Onthoudingen en blanco stemmen worden niet
in aanmerking genomen.
SCSP 03.5. In geval een lid van een regionale federatie verhinderd is, zal hij een volmacht geven aan een ander lid van de Sportcommissie
Schoonspringen.
SCSP 03.6. In geval van staking van stemmen, dan wordt de zaak verwezen naar het Bestuursorgaan.
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SPORTREGLEMENT SCHOONSPRINGEN
Artikel SRSS 01. Algemene reglementen Schoonspringen
SRSS 01.1. Het reglement dat toegepast wordt in België voor alle Belgische kampioenschappen, alle open internationale wedstrijden of
internationale wedstrijden op uitnodiging is het FINA-reglement en de officiële gepubliceerde FINA-interpretaties.
SRSS 01.2. Voor alle andere wedstrijden in België gelden deze regels en de FINA-interpretaties als basisreglement. Zij worden indien
nodig, hetzij nader verklaard, hetzij aangevuld met eigen nationale of regionale inbreng en toevoegingen met betrekking tot alle atleten
of officials die een vergunning hebben bij één van de regionale federaties.
Artikel SRSS 02 – Categorieën Schoonspringen FINA / KBZB
SRSS 02.1. "ALL IN" is de “open” categorie voor alle leeftijden vanaf 12 jaar.
SRSS 02.2. "Group A" is de atleet van 16, 17 jaar of 18 jaar in het jaar dat de competitie plaatsvindt.
SRSS 02.3. "Group B" is de atleet van 14 jaar of 15 jaar in het jaar dat de competitie plaatsvindt.
SRSS 02.4. "Group C" is de atleet van 12 jaar of 13 jaar in het jaar dat de competitie plaatsvindt.

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN SCHOONSPRINGEN
Artikel BKSS 01 - Programma
BKSS 01.1. De Belgische Kampioenschappen Schoonspringen worden jaarlijks georganiseerd in twee afzonderlijke dagen (1 dag voor
1M/3M-wedstrijden en 1 dag voor 10M/Torenwedstrijden) volgens een programma (zie FINA Diving Rules 2017-2021) opgesteld door de
Sportcommissie Schoonspringen, goedgekeurd door het Bestuursorgaan.
BKSS 01.2. De KBZB zal de volgende kampioenschappen voor Heren & Dames / Jongens & Meisjes laten betwisten in de volgende
categorieën:
Dames & Heren:
1M: ALL IN
3M: ALL IN
10M/Toren: ALL IN
Jongens & Meisjes:
1M: A – B – C
3M: A – B – C
10M/Toren: A – B – C
Artikel BKSS 02 - Data
BKSS 02.1. De data van de Belgische Kampioenschappen Schoonspringen worden jaarlijks vastgelegd door de Sportcommissie
Schoonspringen en bekrachtigd door het Bestuursorgaan.
De organiserende club kan eventueel zelf een datum voorstellen.
BKSS 02.2. De data kunnen slechts gewijzigd worden in geval van overmacht waarover geoordeeld en beslist wordt door de
Sportcommissie Schoonspringen of het Bestuursorgaan.
BKSS 02.3. Indien de data of de plaats van de kampioenschappen gewijzigd worden, dan zal de organisatie, behalve gevallen van
overmacht of dringendheid, opnieuw in aanbesteding gesteld worden met een hernieuwde oproep.
Artikel BKSS 03. Technische voorwaarden zwembad
BKSS 03.1. Alle afmetingen en technische voorwaarden van het zwembad moeten in overeenstemming zijn met de FINA-reglementen.
BKSS 03.2. De Sportcommissie Schoonspringen kan een afwijking toestaan voor wat de vereiste afmetingen betreft.
Artikel BKSS 04 – Controle
BKSS 04.1. Een afvaardiging van de Sportcommissie Schoonspringen zal ter plaatse en ten gepaste tijde gaan vaststellen of de bij de
toewijzing opgegeven inlichtingen overeenstemmen en voldoen aan de technische voorwaarden.
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BKSS 04.2. De KBZB behoudt het recht om het even welke maatregel te nemen die zich opdringt voor de stipte naleving van de
reglementen.
Artikel BKSS 05 – Organisatie
BKSS 05.1. De aanvangsuren worden in overleg met de organiserende club bepaald door de Sportcommissie Schoonspringen.
BKSS 05.2. Het programma met vermelding van de volgorde en het uurrooster van de kampioenschapswedstrijden wordt opgesteld door
de organiserende club.
BKSS 05.3. Het drukken van het nodige aantal programma’s en uitslagen valt ten laste van de organiserende club.
BKSS 05.4. De officiële berichtgeving geschiedt in beide landstalen: eerst in het Nederlands als de organiserende club aangesloten is bij
de Vlaamse Zwemfederatie, eerst in het Frans als de organiserende club aangesloten is bij de Fédération Francophone Belge de Natation.
BKSS 05.5. De officials worden aangeduid door de Sportcommissie Schoonspringen en hun verplaatsingskosten vallen ten laste van de
KBZB.
BKSS 05.6. De uitnodigingen worden door het Algemeen Secretariaat minstens twee maand voor de sluitingsdatum van de inschrijvingen
naar de clubs gestuurd.
Artikel BKSS 06 – Inschrijvingen
BKSS 06.1. Elke atleet die aan de kampioenschappen deelneemt, moet een vergunning bezitten bij één van de regionale federaties of bij
een federatie erkend door de FINA.
BKSS 06.2. De deelnemers moeten aangesloten zijn bij hun federatie op de sluitingsdatum van de inschrijvingen.
BKSS 06.3. De inschrijvingen moeten gebeuren op speciale formulieren die het secretariaat van de Sportcommissie Schoonspringen
voorziet, deze formulieren dienen ondertekend te worden door de voorzitter of door de secretaris van de club.
BKSS 06.4. De inschrijvingen moeten bij het Secretariaat van de Sportcommissie Schoonspringen toekomen uiterlijk op de datum
vooropgesteld door de Sportcommissie Schoonspringen.
BKSS 06.5. De bedragen van de inschrijvingsgelden worden ieder jaar vastgelegd door het Bestuursorgaan en worden niet terugbetaald
ingeval van forfait, terugtrekking of afwezigheid.
Artikel BKSS 07 – Forfaits, terugtrekking of afwezigheid
BKSS 07.1. De bedragen van de administratieve kosten voor forfait, terugtrekking of afwezigheid worden ieder jaar vastgelegd door het
Bestuursorgaan.
BKSS 07.2. Om de administratieve kosten of boetes te vermijden, krijgen de clubs de mogelijkheid één of meerdere wedstrijden of
inschrijvingen te schrappen tot 48u vóór de aanvang van de eerste wedstrijd door het sturen van een e-mailbericht (of gelijkwaardige
schriftelijke kennisgeving) aan de verantwoordelijke voor de inschrijvingen met elektronische kopie aan het Algemeen Secretariaat van
de KBZB.
BKSS 07.3. Tijdens het Belgisch Kampioenschap zal elke afwezigheid aan de start of elke onaangekondigde forfait of terugtrekking, welke
ook het motief is, gesanctioneerd worden met een administratieve kost of boete.
Artikel BKSS 08 - Medailles en diploma's
BKSS 08.1. Voor elke individuele wedstrijd voorziet de KBZB drie medailles. De medailles worden enkel toegekend aan atleten met de
Belgische nationaliteit. De buitenlandse atleten zullen een aandenken ontvangen indien ze het podium halen.
BKSS 08.2. De medailles en de diploma’s zijn een exclusief model van de KBZB en mogen niet nagemaakt worden.
BKSS 08.3. Iedere atleet, Kampioen van België, krijgt één erediploma voor het geheel van de gewonnen wedstrijden.
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