1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

14 maart 2013
Merelbeke (burelen VZF)
De heren R. Buggenhout, L. Van Laere, L. Henderyckx, L. Ulenaers,
B.Dewulf, Vanbuggenhout K. (TSC) en S. Meyers (STC)
L.De Coster

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
1.

Briefwisseling.

- E-mail van KLZC-BEST m.b.t. Rekenregel Officials.
Gelet dat het hier gaat over een uitzonderlijke situatie wordt de reglementering m.b.t het leveren van het
aantal officials niet gewijzigd. Het is de organisatoren, in samenspraak met de dienstdoende kamprechter(s)
toegelaten zelf maatregelen te nemen om dergelijke toestanden te vermijden.
Een antwoord met de motivering zal aan de club bezorgd worden.
- E-mail van Herman Jasper m.b.t. zwemreglementen.
Zie punt 4. Zwemreglementen.
- E-mail van Herman Verbauwen .
Het VSB neemt kennis van het document dat als leidraad kan gebruikt worden voor het opmaken van de
limieten voor de VJK 2014.

2.

Onderhoud met TSC.

Het VSB verwelkomt de heer Koen Vanbuggenhout en wenst hem te feliciteren in zijn nieuwe job als
Topsportcoördinator. Hij zal de nodige tijd krijgen om zich in te werken in zijn nieuwe functie, die hij tijdelijk
nog moet combineren met zijn functie als trainer binnen de Topsportschool.
Het VSB twijfelt er niet aan dat er op eenzelfde constructieve manier zal samengewerkt worden zoals met de
heer Lode Grossen.

3.

Datum Vlaams Zomercriterium 2014.

Het Vlaams Zomercriterium 2014 zal georganiseerd worden op 11-12-13/07. Voor de volgende organisaties zal,
rekening houdende met de inhoud van het beleidsplan 2012-2016 en de uitvoering ervan, er met de
verschillende bevoegde organen binnen de VZF overleg gepleegd worden.

4.

Zwemreglementen.

Tussentijden Rugslag.
De reglementen met betrekking tot het opnemen en vermelden van de tussentijden is ook van toepassing op
de Rugslag.( SW 2.9.2 en SW 11.6) Deel 2 /2.10.8 tot en met 2.10.19.
Keerpunt Rugslag SW6.4.
SW 6.4 When executing…………. respective lane. During the turn the shoulders may be turned over the vertical
to the breast after which a continuous single arm pull or a continuous simultaneous double arm pull may be
used to initiate the turn. The swimmer must have returned to the position on the back upon leaving the wall.
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Tijdens het keerpunt mogen de schouders over de verticale as gedraaid worden naar de borst toe,
waarna een ononderbroken armtrekbeweging, hetzij met één arm hetzij met beide
armen gelijktijdig, mag uitgevoerd worden om het draaien in te zetten.
Vanaf het ogenblik dat men de rugligging verlaat dienen alle volgende bewegingen ononderbroken
(continuous) elkaar op te volgen. Het einde van de armtrekbeweging dient dus gevolgd te worden
door het inzetten van de tuimelbeweging.
Op het voorbije EK in Debreçen werd het niet onmiddellijk inzetten van de tuimelen, na de armtrekbeweging als
fout aanzien.
5. Kamprechterverslagen.
Nihil
6. Goedkeuring wisselbekerreglementen.
Nihil
7. Homologatie Vlaamse records.
Nihil
8.
Homologatie zwembaden.
Nihil
9.
Allerlei .
Nihil

Volgende vergadering: donderdag 18 april 2013 om 19h (burelen VZF)
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