Wijzigingsvoorstel Reglementen

Reglement
artikelnummer:

D 13.12 en D 20.16

Dossiernummer
2016-09-05

In samenhang met;
Ingediend door:
In overleg met:

TORZ
Bondsbureau

Motivatie:
Het afgelopen jaar is op het bondsbureau proef gedraaid met geautomatiseerde controle en detectie van de
Nederlandse Records en het blijkt dat dit heel goed werkt. Alle records gezwommen tijdens Nederlandse en
buitenlandse wedstrijden waarvan de uitslagen op Swimrankings komen, worden automatisch gedetecteerd.
Daarmee wordt in feite de papieren aanvraag overbodig. Nagenoeg alle wedstrijden, zeker die in Nederland
gezwommen, werken met het systeem van uploaden van de uitslagen in Swimranking. Derhalve is een papieren
recordaanvraag alleen nog nodig bij wedstrijden waarvan de uitslagen niet op Swimrankings staan. Omdat
uitslagen tot 2 maanden na de wedstrijd bij het bondsbureau aangeleverd (cq. gecorrigeerd) kunnen worden en om
te voorkomen dat er recordaanvragen komen van maanden of jaren terug, is een termijn nodig van maximaal 2
maanden om een recordaanvraag in te dienen. Vooral bij wedstrijden in buitenland wil het namelijk nog wel eens
wat langer duren voor de uitslagen op Swimrankings staan.

Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr. Beschrijving
De jury-secretaris noteert alle opgenomen tijden en stelt de volgorde van de prijswinnaars vast. Hij
D
vermeldt in het proces-verbaal alle in dit reglement voorgeschreven feiten. Bij eventuele records maakt
13.12
hij daarvan het proces-verbaal op. Het jurysecretariaat stelt, met inachtneming van de instructies van de
scheidsrechter, eerst de volgorde van aankomst van een serie vast aan de hand van de door de
scheidsrechter en kamprechters opgenomen volgordes. Indien verschillende volgordes zijn vastgesteld,
wordt als uitgangspunt de meerderheid van de waarnemingen per baan gevolgd. De scheidsrechter kan
beslissen dat in bepaalde gevallen hiervan wordt afgeweken. De jurysecretaris controleert de geprinte
uitslagen alvorens zij worden goedgekeurd door de scheidsrechter en openbaar worden gemaakt.
D
20.16

a. De recordaanvraag moet, op een daartoe beschikbaar gesteld en volledig ingevuld formulier,
vergezeld van de betreffende tijdstrook van de elektronische tijdwaarneming (bij wedstrijden in
het buitenland mag dit ook een officiële uitslag of een link naar de officiële uitslag zijn) binnen
5 dagen na de dag van de recordverbetering casu quo egalisatie ondertekend door de
jurysecretaris en de scheidsrechter, worden toegezonden aan het bondsbureau.
Aanvraagformulier en tijdstrook mogen ook ingescand worden en digitaal naar het
bondsbureau worden gestuurd. De vereniging waarvan de zwemmer(ster) lid is, is
verantwoordelijk voor het op de juiste wijze indienen van de recordaanvraag. Een
recordaanvraag kan niet in behandeling worden genomen, wanneer niet aan deze bepalingen
is voldaan.
b. De onder a. genoemde bepaling is niet van toepassing bij door en samen met de KNZB
georganiseerde wedstrijden. Bij deze wedstrijden volstaat het door de scheidsrechter
getekende originele proces-verbaal van de wedstrijd tezamen met de tijdstroken of
startkaarten.

11

Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
Nieuwe tekst
De jury-secretaris noteert alle opgenomen tijden en stelt de volgorde van de prijswinnaars vast. Hij
D 13.12
vermeldt in het proces-verbaal alle in dit reglement voorgeschreven feiten. Bij eventuele records
maakt hij daarvan het proces-verbaal op. Het jurysecretariaat stelt, met inachtneming van de
instructies van de scheidsrechter, eerst de volgorde van aankomst van een serie vast aan de hand
van de door de scheidsrechter en kamprechters opgenomen volgordes. Indien verschillende
volgordes zijn vastgesteld, wordt als uitgangspunt de meerderheid van de waarnemingen per baan
gevolgd. De scheidsrechter kan beslissen dat in bepaalde gevallen hiervan wordt afgeweken. De
jurysecretaris controleert de geprinte uitslagen alvorens zij worden goedgekeurd door de
scheidsrechter en openbaar worden gemaakt.
D 20.16

a. Alle Nederlandse records waarvan de uitslagen in Swimrankings zijn opgenomen, zullen
automatisch door het bondsbureau worden gesignaleerd en worden verwerkt.
b. Indien de uitslagen niet in Swimrankings zijn opgenomen, waaronder die van wedstrijden
die in het buitenland gezwommen zijn, dient een Nederlands record te worden aangevraagd
door de vereniging van de betreffende zwemmer, middels een daartoe beschikbaar gesteld
en volledig ingevuld formulier, vergezeld van de betreffende tijdstrook van de elektronische
tijdwaarneming, ondertekend door de jurysecretaris en de scheidsrechter. Bij wedstrijden in
het buitenland mag dit ook een officiële uitslag of een link naar de officiële uitslag zijn.
Aanvraagformulier en tijdstrook mogen ingescand worden en digitaal naar het bondsbureau
worden gestuurd. Een recordaanvraagformulier moet uiterlijk binnen 2 maanden na de dag
van de recordverbetering c.q. egalisatie zijn ontvangen op het bondsbureau.
Ingangsdatum: 01-09-2016

Advies AR reglementzaken:

Geen reglementaire bezwaren

Advies Bondsraad:

In te stemmen met het voorstel met in acht name van de
gemaakte opmerkingen door Paul.

Besluit Bondsbestuur:

Akkoord met voorstel, inclusief opmerking Paul.

Advies Paul: Tekstuele aanpassingen ( zie blauwe en geel gemarkeerde teksten)
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