Algemeen Reglement Vlaams-Brabant
Dit reglement gaat in op 1 januari 2017, vervangt het reglement van 2015 en blijft van kracht tot een
nieuw reglement wordt uitgebracht.
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1. ALGEMEEN
a. Toepassing
Dit reglement is een aanvulling op de statuten en het huishoudelijk reglement van vzw
Vlaamse Zwemfederatie en is enkel van toepassing voor de clubs aangesloten bij het
Provinciaal Bestuur Zwemmen Vlaams-Brabant.

b. Jaarvergaderingen
Interpellaties
 Onder interpellatie wordt verstaan een kritiek, een vraag om inlichting door een
club gesteld tijdens de Jaarvergadering, betreffende een bepaald punt dat
binnen de bevoegdheid ligt van het Provinciaal Bestuur.
 Een vraag om interpellatie moet voldoende omschreven en geargumenteerd,
ondertekend door voorzitter en secretaris, één maand vóór de Jaarvergadering
toekomen op het provinciaal secretariaat, teneinde het Provinciaal Bestuur toe
te laten de nodige gegevens te verzamelen om deze interpellatie te
beantwoorden.
 Alle interpellaties die niet voldoen aan de hierboven bepaalde voorwaarden,
zullen geweigerd worden.

2. ZWEMMEN
a. Kalenderzitting







Het Provinciaal Bestuur belegt jaarlijks, rond mei of juni, een vergadering voor de
clubs die wedstrijden wensen in te richten. Deze vergadering gaat in eerste instantie
virtueel door, op basis van een website waarop de clubs hun voorkeurdata kunnen
ingeven.
De kalenderzitting heeft tot doel een voor de clubs aanvaardbare en nietconcurrentiële wedstrijdkalender op te stellen.
De clubs dienen één maand voor de kalenderzitting, per mail of via de website, de
voorkeurdata van hun wedstrijden aan het provinciale sportsecretariaat mede te
delen.
Het inrichten van een wedstrijd die niet voorzien is op de wedstrijdkalender, zal
aanleiding geven tot het betalen van een boete aan het Provinciaal Bestuur.

b. Criterium Vlaams-Brabant
Het Criterium Vlaams-Brabant kent een eigen reglement.

c. Competitie




De voorprogramma’s van een officiële competitie moeten ten laatste drie maanden
voor wedstrijddatum ter goedkeuring toekomen op voorprogramma@pbz-vlb.be
Wanneer dit niet gebeurt, zal de club hiervoor een boete ontvangen.
Alleen de voorprogramma’s, goedgekeurd door de afgevaardigde van het VSB
Zwemmen of zijn gemandateerde, mogen naar de clubs worden verstuurd.
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Iedere club die een wedstrijd organiseert of die deelgenomen heeft aan wedstrijden
buiten de provincie, stuurt binnen de drie dagen de uitslag in pdf en het Lenexbestand naar het provinciaal sportsecretariaat.
De ontvangen uitslagen worden vermeld in het eerstvolgende bestuursverslag van
het Provinciaal Bestuur.

3. Provinciale Kampioenschappen
a. Reglement
Het reglement van de Provinciale Kampioenschappen maakt deel uit van een afzonderlijk
document.

b. Organisatie










De provinciale kampioenschappen worden georganiseerd in een door het Provinciaal
Bestuur aan te duiden bad en volgens een lastenboek.
De individuele wedstrijden worden over de leeftijden heen gezwommen, volgens de
inschrijvingstijden.
De inschrijvingen dienen te gebeuren volgens de jaarlijks voorgeschreven instructies.
De uiterste inschrijvingsdatum dient gerespecteerd te worden.
Elke deelnemende club is verplicht het aantal officials aan te duiden, volgens de normen
vastgelegd in het sportreglement van de VZF, en deze kenbaar te maken voor de door
het Provinciaal Bestuur vastgestelde datum.
Het Provinciaal Bestuur zorgt voor het afhandelen van de administratie naar de VZF toe.
Het Provinciaal Bestuur zorgt, in samenspraak met de KF, voor het samenstellen van de
jury.
Het Provinciaal Bestuur bepaalt jaarlijks:
o de limiettijden
o het inschrijfrecht, individueel en per ploeg
o de boete voor niet opgeven van voldoende juryleden of hun afwezigheid
o de boete voor het opgeven van onjuiste tijden
o Deze boetes zijn verschuldigd aan het Provinciaal Bestuur.

4. OFFICIËLE ZWEMCOMPETITIE






De voorprogramma’s van een officiële competitie moeten ten laatste drie maanden voor
wedstrijddatum ter goedkeuring toekomen op voorprogramma@pbz-vlb.be Alleen de
voorprogramma’s, goedgekeurd door de afgevaardigde van het VSB Zwemmen of zijn
gemandateerde, mogen naar de clubs worden verstuurd.
Iedere club die een wedstrijd organiseert of die deelgenomen heeft aan wedstrijden buiten
de provincie, stuurt binnen de drie dagen de uitslag in pdf en het Lenex-bestand naar het
provinciaal sportsecretariaat.
De ontvangen uitslagen worden vermeld in het eerstvolgende bestuursverslag van het
Provinciaal Bestuur.
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5. SELECTIES









De club die een zwemmer/ster inschrijft voor de provinciale, Vlaamse of Belgische
kampioenschappen, weet dat hij/zij kan geselecteerd worden voor de provinciale ploeg.
De selectie gebeurt op basis van vooraf vastgestelde selectienormen. Bij eventuele selectie
zal de club instaan voor deelname van de zwemmer/ster. Deelname is verplicht voor alle
geselecteerden.
Forfaits dienen binnen de gestelde termijn op voorhand gemeld te worden op het
sportsecretariaat, zodat er tijdig in vervanging kan voorzien worden en schriftelijk bevestigd
en met redenen omkleed. Bij forfait voor een selectie, kan er niet deelgenomen worden aan
een andere competitie die dag, behoudens verantwoorde uitzonderingen die vóór de
gestelde termijn voorgelegd worden aan het Provinciaal Bestuur.
Doktersattesten vallen buiten deze regeling, maar moeten zo snel mogelijk telefonisch
gemeld worden, en nadien met het originele attest op het secretariaat worden bevestigd.
Het Provinciaal Bestuur zal ernaar streven om een goede sfeer in de ploeg te creëren
(bijvoorbeeld door gezamenlijke stages, trainingen, T shirts enz).
Het Provinciaal Bestuur kan zorgen voor gezamenlijk vervoer van alle geselecteerden. Alle
zwemmers worden dan gehouden gebruik te maken van dit vervoer
Zwemmers die forfait geven, kunnen geschorst worden voor verdere selecties en eventueel
startverbod opgelegd krijgen bij de provinciale zwemkampioenschappen.

6. PROVINCIALE RECORDS - PRESTATIES - LOODSVISJE












Alle records of prestaties dienen gezwommen te worden overeenkomstig de geldende
sportreglementen van de Vlaamse Zwemfederatie en de KBZB.
Alle tijden die in aanmerking komen voor records, provinciale, Vlaamse en/of Belgische
records, dienen door de clubs aangevraagd te worden door middel van een kopie van de
speciaal hiervoor door de Vlaamse Zwemfederatie ontworpen en verplicht
homologatieaanvraagformulier.
Het officiële homologatieformulier of kopie, dient aan het provinciaal sportsecretariaat
bezorgd te worden. Het record zal op de eerstvolgende provinciale bestuursvergadering ter
homologatie voorgelegd worden.
Elke zwemmer/ster met een officiële vergunning bij een Vlaams-Brabantse club, kan een
officieel provinciaal record behalen.
Provinciaal records gezwommen tijdens reeksen met “dubbel zwemmen”, worden officieel
aanvaard. De tijdopname door 1 tijdopnemer is voldoende, ook voor de enkele reeksen.
Het Provinciaal Bestuur houdt per leeftijdsjaar en per geslacht een up to date lijst bij van alle
provinciale records. De lijst is consulteerbaar op de website.
Een verbetering van een record wordt aan de clubs meegedeeld via het eerstvolgende
bestuursverslag.
Het behalen van het loodsvisje of haai wordt automatisch verwerkt aan de hand van de
ingestuurde uitslagen en als dusdanig gehomologeerd.
Prestaties moeten binnen de maand na de prestatie ingediend worden op het
sportsecretariaat, zoniet volgt de reglementaire boete om de prestatie alsnog te laten
homologeren.
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7. BIJDRAGEN, BOETES & ONKOSTENVERGOEDING
a. Onkostenvergoeding voor kamprechters en zwemrechters
30 euro per official per dag, te betalen door de inrichtende club. Bij wedstrijden over een
ganse dag, wordt bovendien in een maaltijd voorzien.

b. Onkostenvergoeding voor starter en jurysecretaris
Clubs die de dag van de wedstrijd beroep doen op een starter en/of jurysecretaris van een
andere club, betalen 30 euro per dag en per official. Bij wedstrijden over een ganse dag,
wordt bovendien in een maaltijd voorzien.

c. Boetes
Bovenop de boetes die kunnen opgelegd worden door de Vlaamse Zwemfederatie, gelden
ook de volgende:









Niet-tijdig betalen van de debetrekening en per maand vertraging +10%, met een
minimum van 50 euro.
Niet naleven van de reglementen: 50 euro
Niet inrichten van een zwemfeest voorzien op de kalender, tenzij door overmacht: 75
euro
Inrichten van bijkomend zwemfeest niet voorzien op de wedstrijdkalender: 25 euro
Afwezigheid op de Jaarvergadering: 65 euro
Onvoldoende officials bij PK volgens wedstrijdreglement: 15 euro per official per
halve dag
Inschrijvingsgeld op PK per start: 7 euro
Prijzengeld PK: 1ste plaats 15 euro; 2de plaats 10 euro en 3de plaats 5 euro.

d. Bijdragen
De clubs dragen bij in de kosten nodig voor de werking van het Provinciaal Bestuur en dit via
een bijdrage aan de VZF, die dat op haar beurt doorstort. De norm bedraagt 125 euro per
club.
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