1.

VERSLAG VLAAMS SPORTBESTUUR ZWEMMEN
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd:

1.
-

2.

20 februari 2014
Merelbeke (burelenVZF)
De heren B.Dewulf, S. Meyers (STC), R. Buggenhout, L. Van Laere, en P.
Buvé,
K.Vanbuggenhout.(TSC) en L. Henderyckx

Briefwisseling.
Verslag ontvangen Vlaamse Trainerscommissie 25-01-2014.
Het VSB heeft kennis genomen van het verslag en wordt verder behandeld.
FSC 2014 – evaluatie.

Datum: Afhankelijk van Sporza en EK-25M dat doorgaat in januari 2015. Data liggen nog niet definitief vast.
Programma: toevoegen 1500m vrije slag dames en 800m vrije slag heren.
Voorwaarden tot deelname: Geen afzonderlijke voorwaarden meer voor de Vlaamse zwemmers. Voor alle
deelnemers voorwaarden cfr. de voorwaarden voor buitenlanders.
Limiettijden: limiettijden eventueel aanpassen?
Finales: aantal Belgen – wat met de EJK kandidaten ?
Dit moet zeker in overweging genomen worden, groot probleem stelt zich wel op zondag bij de integrale
uitzending waar op tal van nummers onze Vlaamse vertegenwoordigers gewoon belachelijk zullen gemaakt
worden.
Het VSB is dan ook de mening toegedaan dat dit toch ook niet de bedoeling kan en mag zijn.
Samenstelling jurytafel: Naar volgend jaar toe kijken voor een andere opstelling van de jurytafel.
Afzonderlijke Vlaamse Kampioenschappen:
Voor volgend jaar misschien opteren om naast de FSC een afzonderlijk Vlaams Kampioenschap, enkel
voorbehouden voor Vlaamse Zwemmers, in te richten. Hiervoor zal het advies gevraagd worden aan enerzijds de
VTC en de Topsportcommissie.
Algemeenheden:
Voor de officials ook armbandjes voorzien.
Voor het zondagnamiddag gedeelte (rechtstreekse uitzending) geen aanvangstijden meer vermelden op het
programma. Programma is te afhankelijk van wat er op TV komt.
Persmap ook voorzien voor de voorzitter van de jury en voor het jurysecretariaat.
Eenvormige aanduiding voor alle programmanummers. In de hoofding van ieder programmanummer ook de
limiettijden voor eventueel WK-EK en EJK voorzien.
Correcte weergave van de records, zowel Vlaamse als Belgische. Een Vlaams record dat ook een Belgisch record
is, moet hetzelfde zijn.
Het VSB zal pas na overleg en kennisname van het evaluatierapport van zowel de VTC, als van de
Topsportcommissie, en in samenspraak met deze commissie het programma en voorwaarden voor de editie 2015
opmaken.
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3.

VJK 2014 – evaluatie.

Datum: Datum voor VJK zal behouden blijven op het 2° weekend van februari.
Programma: Het huidig programma zal behouden blijven voor volgend jaar.
Het voorstel van de VTC , om de 15-16 jarigen jongens te laten deelnemen aan de VJK wordt niet weerhouden.
Enerzijds zou dit een te grote invloed hebben op de wedstrijdduur en anderzijds ontstaat er een discriminatie
t.o.v. de 15-16 jarigen meisjes, die op de FSC kansen krijgen om finales te zwemmen en dit voor de jongens
geen optie is als ze enkel kunnen deelnemen aan de VJK.
Voorwaarden tot deelname: De inschrijvingsmodaliteiten blijven behouden voor 2015. Veel positieve reacties
ontvangen.
Samenstelling jurytafel: idem zoals bij de FSC.
Limiettijden: Hier moet de vraag gesteld worden of de limiettijden niet scherper moeten gesteld worden.
Algemeenheden:
Voor de officials ook armbandjes voorzien.
De medailleuitreiking vermelden op het programma.
De medailleuitreiking beter inplannen.
4.

VZC 2014 – Deelnemingsvoorwaarden

De inschrijvingsmodaliteiten voor het VZC werden aangepast cfr. het nieuwe A-reglement.
Na de nodige aanpassingen en verbeteringen werden de inschrijvingsmodaliteiten goedgekeurd.
Deze zullen eerstdaags op de site geplaatst worden.

5.

A-reglement – definitieve goedkeuring.

Het A-reglement werd na de nodige aanpassingen en verbeteringen definitief goedgekeurd
De nieuwe versie zal eerstdaags op de site geplaatst worden.
6.

Toepassing Fina zwemreglementen.

Tussentijden:
In Swimrankings worden de tussentijden weergegeven bij wedstrijden van méér dan 50m als indiciatie en niet
als een officiële tijd.
Via TeamManager kunnen tussentijden wel ingelezen worden als officiële tijden.
Deze tijden kunnen dan ook gebruikt worden voor het inschrijven van zwemmers in wedstrijden.
Het VSB zal nagaan of dit internationaal een algemene regel is, ook wat betreft de rugslag.
Wedstrijden voor 9-10 jarigen:
Na advies van de VTC wordt het reglement m.b.t. deelname aan wedstrijden voor 9 en 10 jarigen al volgt
aangepast:
Vanaf 01/03/2014 is volgende regelgeving van toepassing voor de 9 – 10 jarigen
Voor de 9 - 10 jarigen gelden volgende regels:
- onbeperkt valse starten
- alle andere ‘sportreglementen’ zijn van toepassing
- gemengd zwemmen toegelaten
- geen categorieverhoging toegelaten, ook niet bij aflossingen
- aflossing geldt als 1 wedstrijd
- geen deelname aan 200m vlinderslag EN 400m individuele wisselslag
- mogen NIET meetellen voor punten op wisselbekers en/of puntenwedstrijden
- deelname beperkt tot maximum 2 sessies/dagdelen per weekend /meerdaagse wedstrijd
- maximum toegelaten wedstrijden per sessie/dagdeel :
Voor de 9 jarigen :
•
maximum 2 wedstrijden van maximaal 100m OF maximum één wedstrijd van 200m of 400m.
Voor de 10 jarigen :
•
maximum 2 wedstrijden van maximaal 100m OF maximum één wedstrijd van maximaal 100m EN
één wedstrijd van 200m OF maximum één wedstrijd van 400m.
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7. Kamprechters verslagen.
Nihil
8.
Nihil
9.

Goedkeuring wisselbekerreglementen.

Homologatie Vlaamse records.

4x100m Wisselslag

BRABO
25/01/2014
ANTWERPEN
Surgeloose G, Ryijten D, Van Der Straeten E en Timmers P

3.44.17

10. Homologatie zwembaden.
Nihil
11.

Allerlei .

-

Cursus TAK2
De cursus TAK en bijhorende PP-presentatie zal aangepast worden aan de huidige reglementering.

-

Nieuw zwembad
Via P. Buvé vernemen we dat er in Halle een nieuw zwembad zal gebouwd worden.

-

Examens official
Momenteel zijn er vier kandidaten die zich ingeschreven hebben voor Jury Federaal Niveau.
De examen verantwoordelijken zullen kijken om een plaats en data vast te leggen.

Volgende vergadering donderdag 13 maart 2014 om 19u00 (burelen VZF)
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