Wijzigingsvoorstel Reglementen

Reglement
artikelnummer:

C 16.4 Processen-Verbaal

In samenhang met;

D 15.1 met verwijzing naar
bijlage D1
E30 proces verbaal
F19 proces verbaal
G nl 24.5

Ingediend door:
In overleg met:

Afdeling sport (Annerieke Wolf)
Clusters zw, wp, sy en ss

Dossiernummer
(in te vullen door KNZB)
2017-05-06

Motivatie:
Vanwege automatisering van het insturen van processen- verbaal is het (bijna) niet meer mogelijk
om een foutief proces verbaal in te sturen voor de sporttakken zwemmen en waterpolo.
Voor de sporttakken schoonspringen en synchroonzwemmen vindt er (bijna) geen controle plaats en
is het reglement overbodig. De samenvallende boete willen we daarmee ook laten vervallen.
Het reglement tot het volledige invullen van het PV blijft wel gehandhaafd.

Huidig Reglement: (geef hieronder het artikelnummer en reglement)
Art. nr. Beschrijving
16.1

Behoudens onderlinge wedstrijden dient van iedere wedstrijd zwemmen, waterpolo,
synchroonzwemmen of schoonspringen proces-verbaal te worden gemaakt.

16.2

De eisen waaraan deze processen-verbaal (op papier, dan wel digitaal) moeten voldoen zijn
omschreven in de afdelingen D tot en met G van dit reglement.

16.3

Alle processen-verbaal moeten, volledig ingevuld, binnen een in het betreffende sportreglement
bepaalde termijn na de datum van de wedstrijd door de secretaris van de organiserende vereniging via
een geautomatiseerd wedstrijdmeldsysteem aan het bondsbureau aangeboden worden. Indien hieraan
niet wordt voldaan zal een boete worden opgelegd.

16.4

16.5

16.6

Voor een onvolledige invulling van een proces-verbaal met betrekking tot de gegevens, vermeld in dit
artikel of als omschreven in de reglementen D tot en met G, wordt een boete opgelegd.
Een door de scheidsrechter ondertekend proces-verbaal + juryblad moeten door de organiserende
instantie conform de aanwijzingen in het betreffende sportreglement te worden bewaard. Op eerste
vraag van den KNZB dienen de originele documenten/bestanden (of een scan/foto hiervan) beschikbaar
gesteld te worden.
Voor het uploaden van uitslagen die niet overeenkomen met de uitslagen in het originele, door de
scheidsrechter getekende, PV of de door deze goedgekeurde wijzigingen, wordt een boete opgelegd.
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Wijzigingsvoorstel: (geef hieronder het artikelnummer, reglement en de ingangsdatum)
Nieuwe tekst
16.1

Behoudens onderlinge wedstrijden dient van iedere wedstrijd zwemmen, waterpolo,
synchroonzwemmen of schoonspringen proces-verbaal te worden gemaakt.

16.2

De eisen waaraan deze processen-verbaal (op papier, dan wel digitaal) moeten voldoen
zijn omschreven in de afdelingen D tot en met G van dit reglement.

16.3

Alle processen-verbaal moeten, volledig ingevuld, binnen een in het betreffende
sportreglement bepaalde termijn na de datum van de wedstrijd door de secretaris van
de organiserende vereniging via een geautomatiseerd wedstrijdmeldsysteem aan het
bondsbureau aangeboden worden. Indien hieraan niet wordt voldaan zal een boete
worden opgelegd.

16.4

Voor een onvolledige invulling van een proces-verbaal met betrekking tot de gegevens,
vermeld in dit artikel of als omschreven in de reglementen D tot en met G, wordt een
boete opgelegd.

16.5
16.4

16.6
16.5

Een door de scheidsrechter ondertekend proces-verbaal + juryblad moeten door de
organiserende instantie conform de aanwijzingen in het betreffende sportreglement te
worden bewaard. Op eerste vraag van den KNZB dienen de originele
documenten/bestanden (of een scan/foto hiervan) beschikbaar gesteld te worden.
Voor het uploaden van uitslagen die niet overeenkomen met de uitslagen in het
originele, door de scheidsrechter getekende, PV of de door deze goedgekeurde
wijzigingen, wordt een boete opgelegd.
Ingangsdatum 1 mei 2017

Advies AR reglementzaken:
Advies Bondsraad:
Besluit Bondsbestuur:
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