VERSLAG VLAAMSE SPORTCOMMISSIE MASTERS

Verslag onder voorbehoud van goedkeuring
Datum:
Plaats:
Aanwezig:

5 Februari 2018
Melsele
Maes Lea, Luc De Nijs, Filip Timmermans, Koen Desruelle, Natacha
Van Hoof

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
1. Reglementen aanwezigheidscriterium
• Alle zwemmers Masters en Pre-masters met een resultaat of een uitsluiting tellen
mee.
• Vanaf 2019 tellen de officials mee voor het aanwezigheidscriterium
• Het uitvoerig reglement vind je op de masters.progs.be
• Uitreiking van de prijzen na de wedstrijd te Aartselaar
• Zoals elk jaar zal aan de VZF het jaarlijks bedrag van € 700 gevraagd worden voor
het financieren van de geschenken. Een mail zal gestuurd worden aan Pascale
Verbauwen voor confirmatie.
• De Masterscommissie bepaalt autonoom welke wedstrijden opgenomen worden in
het aanwezigheidscriterium
2. Wedstrijdkalender (http://masters.progs.be/kalender19.html)
Binnenlandse wedstrijden 2019
• Kapellen: 26 januari 2019!
• Geel: 16 februari 2019
• Nijlen: 16 maart 2019
• Embourg: 16-17 maart 2019
• Mol: 23 maart 2019
• Charleroi: 13-14 april 2019
• Aartselaar: 27 april 2019
• Berchem: 1 juni 2019
• Lokeren: 21 september 2019
• AC Berchem: 2 november 2019
• Aalst: ???
Buitenlandse wedstrijden
• Zwolle: 24 -27 januari 2019
• Amersfoort: 2-5 mei 2019
• Korea: 5-18 augustus 2019
• Luxembourg: 12-13 oktober 2019

3.
•
•
•

Belgische kampioenschappen 2019
Data : 28-29 sept 2019 te Wezenberg
Voorstel voor deelname van de Pre-masters wordt aangevraagd bij KBZB
In maart komt de Masterscommissie samen voor de ondersteuning van de
voorbereiding van het kampioenschap.

4. Reglementering voor officials bij Masters
• Voor de kamprechters, starters, jurysecretaris en officials van een Masters wedstrijd
is er geen leeftijdsgrens
• De officials ouder dan 70 jaar worden voortaan ook naar de bijscholingen
uitgenodigd.
• Om een inspirerende sfeer te creëren zal vanaf nu bij Masterswedstrijden net voor de
wedstrijd aanvangt een parade van de officials georganiseerd worden met muziek.
Dit ook uit respect voor de officials die de taak vrijwillig op zich nemen. De
organiserende clubs worden aangeschreven met deze vraag.
5. Vlaams kampioenschap
• De Masterscommissie zal de taak op zich nemen voor een ondersteuning van de
organisatie van de Belgische Kampioenschappen georganiseerd door Brabo
6. Records
• Van alle zwemmers in een aflossing moeten de licentienummers gemeld worden
• Een Master aflossingsrecord kan niet gezwommen worden met een pre-master als
lid.
• Mastersrecords gelden enkel in een erkende Masters wedstrijd, ook in het buitenland.
7. Algemeen
Aanvang vergadering: 20:00h
Einde vergadering: 22:40 h
Volgende vergadering: zal doorgaan te Beveren, op … maart 2019 onder voorbehoud

TO DO’S
Wat moet gedaan worden?

Wie?

Parade officials: aanschrijven clubs
Verwittiging clubs van de winnaars
aanwezigheidscriterium

Natacha
Natacha

Aanvraag €700 voor prijzen
aanwezigheidscriterium

Luc

Tegen
wanneer?
16 februari

OK?

28 februari
2019

Volgende vergadering van de VSB Masters zal doorgaan op .. maart 2019 te Beveren.
Luc De Nijs
Beveren 5 februari 2019

