Adviesraad Artistiek Zwemmen
Datum
Aanwezig
Verontschuldigd
Locatie

08 Feb 2021
Evi Van Der Gucht, Iselle Van De Konijnenburg, Micheline Linard, Babette Forsyth, Jasmien Dumortier, Sigrid Vergauwe, Laura Van Den Abeele, Ingrid
De Kimpe
Via Teams

Onderwerp
1.

Online wedstrijd(en)
Juryvergadering

Notities
Wordt nodig geacht door allen. Zodra de inschrijvingen er zijn, weten we wie wil jureren.
Optie = Online juryvergadering
Bedenking Ingrid:
Eventueel tussen vandaag en 7 maart een video met de juryinstructie opnemen voor de verschillende figuren en die ter
beschikking stellen van de opgegeven juryleden. Zo moeten we ze niet samen krijgen voor een online vergadering
Juryleden die nog examen moeten doen, kunnen dat via deze weg.
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Geen VK, wel ‘online wedstrijd’

Werd aangepast

Geen inschrijvingsgeld

OK

Waalse deelnemers zijn welkom?

OK

Online wedstrijd routines voor 12&U?

Uitnodiging wordt opgemaakt. Insturen video ten laatste 18 april.

Echte wedstrijden VK (organisatie
ervan plannen)
VK 15&U op 18 April in Liedekerke

Staat nog op agenda. Indien tegen die tijd toegelaten, zal de wedstrijd opgesplitst worden in 2 halve dagen.
Figuren 18 april, Routines 1 mei (Locaties nog te bespreken)
Indien pas vanaf mei toegelaten:

Figuren 1 mei, Routines 23 mei
Indien geen van beide kunnen
=> Opnieuw online wedstrijd (Vlaams Kampioenschap) Video’s van figuren tegen 1 mei, Video’s van routines tegen 23 mei
VK Junioren

Recrea Meeting

BK 12&U
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Reglementen
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Selectiewerking

Junioren : 16 mei
Indien tegen dan nog niet toegelaten => Online wedstrijd (Vlaams Kampioenschap). Video’s insturen tegen 16 mei.

WIOS bekijkt of ze deze meeting kunnen kaderen onder project ‘Likart’
Opmerking: Het is niet de bedoeling dat steeds dezelfde club deze meeting organiseert.
Checken in reglement of er iets instaat ivm beurtrol. Indien niet: punt opnemen.
Indien ze in 2021 niet live mag doorgaan => online optie voorzien.
Figuren: zelfde protocol als bij 12&U, 25 Oktober 2020
Routines: zelfde protocol als bij Junioren 11 Oktober 2020
Reglement KBZB werd aangepast en wacht op goedkeuring rvb KBZB.
Checken of Vlaams reglement nog steeds in dezelfde lijn zit.
Talenten: Voorlopig stopzetten wegens teveel mogelijk contact tussen de kinderen
Kadetten: CoE werkt verder. Aparte trainingen (ander zwembad) voor Junioren en Kadetten, training in banen met telkens
zwemsters van dezelfde club samen in 1 baan
Junioren EJK Selectie: Combo mag niet trainen.
Duet traint wel.
Selectienorm werd herhaald door KBZB = Toch proberen om de limietpunten te behalen in wedstrijd buiten België.
Indien totaal onmogelijk komt een wedstrijd binnen België om vormbehoud aan te tonen.
Jasmien had contact met FFN: Indien de wedstrijd kan doorgaan, kan duet en solo daar deelnemen.
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Brevetten

Vraag van een trainster om de minimum te behalen score voor brevet 1 lager te leggen = Wordt afgewezen.

