1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

20 Februari 2013
Merelbeke (burelen VZF)
De heren R. Buggenhout, L. Van Laere, L. Henderyckx, L. Ulenaers,
B.Dewulf en S. Meyers (STC)
L.Grossen en L.De Coster

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

1. Briefwisseling.
- Het VSB neemt kennis van het verslag en de adviezen van de Trainerscommissie van 19/02/2013.
- Het VSB neemt kennis van de beslissing genomen door de beheerraad i.v.m. een eventuele tussenkomst voor
aankoop van PC of Laptop.
2. Flanders Swimming Cup 2013 – VJK 2013 - evaluatie
- Flanders Swimming Cup 2013.
Trainerscommissie:
Zie verslag trainerscommissie
VSB:
Tijdsduur sessies optimaliseren.
Probleem met de medaille uitreiking bekijken.
Indeling/ aanvangsuur A- en B finales herbekijken
Inschrijvingsmodaliteiten aanpassen
Inschrijftijden 25m-50m bad tijden, al of niet toelaten?
- Vlaamse Jeugdkampioensschappen 2013
Trainerscommissie:
Zie verslag trainerscommissie
VSB:
VJK op vaste datum behouden(= 2°weekend van februari).
Inschrijvingsmodaliteiten aanpassen (verplichte afstanden en nummers ?)
Afzonderlijke inschrijftijden 25m-/50m bad tijden ?
Voor bepaalde wedstrijdnummers zeer weinig inschrijvingen.
Het VSB bespreekt de voorstellen opgemaakt door Sepp (TSC)voor zowel de FSC als VJK. Op basis van die
voorstellen zal er verder gewerkt worden aan het concept voor de kampioenschappen 2014.
3.
4.

Data kampioenschappen 2014.
Flanders Swimming Cup
Vlaamse Jeugdkampioenschappen
BK –Open
Vlaams Zomercriterium
BK-Cat-WE1
BK-Cat-WE2

25 – 26/01
7 – 8 – 9/02
29 - 30 – 31/05 (onder voorbehoud)
4 – 5 – 6/07
11 – 12 – 13/07 (onder voorbehoud)
25 – 26 – 27/07 (onder voorbehoud)

Zwemreglementen.

- Vanaf 01/09/2013 zal het aantal vrijkaarten voor trainers en afgevaardigden aangepast worden cfr. de
aanvaarde voorstellen gedaan door de NSC-Zwemmen m.b.t.de Nationale Kampioenschappen.
- Het voorstel om alle wedstrijden onder de VZF enkel nog te laten zwemmen onder de FINA reglementen wordt
aangenomen.
L.Henderyckx en L. Vanlaere zullen in die zin de brochure “Sportreglementen Zwemmen - Handleiding
Officials“ aanpassen. Deze wijzigingen zouden in voege treden vanaf 01/09/2013. Bijscholingen voor officials
zullen ingericht worden.
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5.
-

Selectiewedstrijden EK-EJK-WK.
Er zal aan de NSC-Zwemmen een voorstel overgemaakt worden voor een conforme reglementering en
conform wedstrijdprogramma voor de wedstrijden die in aanmerking komen voor selecties van EK-EJK-WK.

6. Kamprechterverslagen.
Nihil
7. Goedkeuring wisselbekerreglementen.
Nihil
8. Homologatie Vlaamse records.
Nihil
9.
Homologatie zwembaden.
Nihil
10. Allerlei .
Forfait boetes
Zwemmers die geselecteerd worden voor een selectie van de VZF (Future Team, Talent Development Team,
e.a ) en reeds ingeschreven waren voor een wedstrijd die samenvalt met hun selectie, betalen geen
forfaitboete. De club waartoe de zwemmer toe behoort moet dit wel kenbaar maken aan de
administratieve diensten van de VZF.
Zomercriterium2013.
Er zijn geen wijzigingen aan het programma, zelfde zoals in 2012.
L.Henderyckx staat in voor de samenstelling van de hoofdjury, Ronny voor de ander juryleden.
Jury zal tot het strikte minimum beperkt blijven, 1 TAK per baan en 4 reserves.
Vrijkaarten Officials op kampioenschappen.
Op alle kampioenschappen, onder de bevoegdheid van de VZF, zullen officials aangeduid worden per
daggedeelte of per sessie.
Aangeduide officials krijgen enkel de dag(en) waarop zij moeten fungeren gratis toegang voor het
daggedeelte of sessie, waarvoor ze niet zijn aangeduid.
Theoretische- en praktijkproeven.
In de toekomst zullen de theoretische proeven voor JF en K in hetzelfde jaar plaats vinden. Data en
locatie nog te bepalen.
De theoretische proeven voor JP en K1 zullen ook in hetzelfde jaar plaats vinden maar het jaar na de
proeven voor JF en K.
-

Aan de modaliteiten voor het afleggen van de proef voor TAK wordt er niets gewijzigd. De stages,
voorbereidende les en theoretische proef mogen gevolgd worden buiten de provincie waartoe de toekomstig
official behoort. De praktijkproeven moeten evenwel afgelegd worden binnen de eigen provincie.

Volgende vergadering: donderdag 14 maart 2013 om 19h (burelen VZF)
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