Gedragscode artistiek zwemmer/zwemster KVO

1. Algemeen
Artistiek zwemmen kan je vergelijken met dansen of ballet in het water. Zwemmen op muziek wordt
gecombineerd met eenvoudige maar ook complexe figuren op of onder water.
Artistiek zwemmen is vooral een teamsport, maar op wedstrijden worden ook figuren, solo's en
duetten gezwommen.
Kunstzwemvereniging Valkaart Oostkamp (KVO) is van oorsprong een competitief ingestelde
vereniging.
Ons doel is in de eerste plaats om alle zwemsters, te laten deelnemen aan de trainingen en om de
groep plezier te laten beleven aan deze mooie sport en een vriendschapsband op te laten bouwen
met de medezwemsters.
Daarnaast is het belangrijk om, via efficiënt en hard trainen, onze zwemsters op te leiden en te laten
deelnemen aan Vlaamse, Belgische en internationale wedstrijden.
Daarbij is het ons eerste doel om zo hoog mogelijk te eindigen in de rangschikking!
Iedereen die lid is, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor minderjarigen geldt bovendien
dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn. De gedragscode moet door iedereen worden
uitgedragen en nageleefd. Het gaat om hoe we met elkaar om willen gaan, en over regels.
2. Algemene gedragsregels
Uitgangspunten :
- We gedragen ons steeds sportief
- We hebben respect voor trainers, medezwemsters, bestuur en juryleden
- We discrimineren niet
- We pesten niet
- We blijven van elkaars spullen af
Regels binnen KVO voor de zwemster/zwemmer :
- Je bent steeds beleefd
- Wees sportief, help en steun elkaar
- Zorg ervoor dat je steeds op tijd bent (start uur betekent klaar aan de boord, dus graag
15min voordien aanwezig om om te kleden)
- Kleedkamers en douches zijn geen speelruimten
- Breng geen waardevolle spullen mee, KVO is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of
diefstal
- Roken, consumptie van alcoholische dranken en/of verboden middelen zijn ten strengste
verboden binnen de Valkaart/KTA/trainingen/stages/..
- Gebruik geen verbaal/fysiek geweld of bedreig niemand
- Respecteer beslissingen van trainers, juryleden, bestuur
- Bij afwezigheid breng je je trainster op voorhand de hoogte
- Afwezigheid bij een wedstrijd moet steeds vooraf verwittigd worden met doktersattest
- Je woont alle trainingen bij, tenzij je aan vorige punten voldoet (ziekte, op voorhand
verwittigde afwezigheid,..)

Regels binnen KVO voor de ouders :
- Respecteer de integriteit van de club en haar beslissingen
- Geef het goede voorbeeld
- Supporter voor uw kind en zijn/haar vrienden
- Supporter voor de ploeg, voor KVO
- De trainers zijn coach, als ouder ben je supporter
- Vragen kunnen steeds gesteld worden aan trainers en/of bestuur
- Verwittig bij afwezigheid steeds vooraf de trainster
- Tijdens wedstrijden is de kleedkamer en het zwembad enkel voor zwemmers/zwemsters en
hun trainster, niet voor ouders (tenzij de trainers erom vragen)
- Bij trainingen worden de kinderen afgezet aan de ingang van het zwembad, als ouder ga je
niet mee naar de kleedkamer
- Erken de waarden en het belang van vrijwilligers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten
van uw kind mogelijk te maken
- Zet uw kind(eren) steeds tijdig af, zodat er stipt kan gestart worden met de trainingen
Regels binnen KVO voor de coaches :
- Geef het goede voorbeeld aan zwemsters, ouders en toeschouwers
- Leer sporters te sporten op een positieve manier door ze te waarderen en te belonen
- Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels
- Bedenk dat kinderen voor hun plezier willen bijleren. Winnen is slechts een onderdeel van de
sport. Verliezen trouwens ook.
- Spreek sporters aan op ongewenst gedrag en bestraf indien nodig.
- Rapporteer ongeregeldheden aan het bestuur.
Regels binnen KVO voor juryleden :
- Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau dat u jureert.
- Jureer vol overtuiging en consequent.
- Wees objectief.
Tijdens activiteiten, wedstrijden, trainingen,.. kunnen foto’s/films gemaakt worden. Hierbij geef je
toestemming om deze foto’s/films te gebruiken en/of te publiceren. Films van trainingen mogen niet
door derden verspreid worden.
3. Uitrusting
Bij trainingen :
- Ééndelig zwempak of sportbikini, geen gewone bikini
- Neusknijper-zwembril-badmuts
- Water/sportdrank en een gezond tussendoortje voor in de pauze
- Badhanddoek
Bij wedstrijden :
- Club uitrusting : zwarte short, KVO trainingsbroek, KVO marcelleke of T-shirt, KVO pull
- Clubbadpak en clubbadmuts
- Zwart badpak en witte badmuts
- Team-duet-solo badpak
- Voldoende haarspelden (open en gesloten), rekkers (kleine en grote), haarnetje, borstel
- Voldoende neusknijpers en zwembrillen
- Badhanddoek KVO
- Lunchpakket, water of sportdrank
Het is verboden om sieraden te dragen tijdens trainingen en/of wedstrijden.

4. Sancties

Sancties kunnen bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor wedstrijden en/of trainingen,
communicatie met de ouders, uitsluiting uit de club,..
Tijdens bestuursvergaderingen worden (zware) overtredingen besproken en kunnen één of
meerdere van bovenstaande sancties mondeling en schriftelijk meegedeeld worden aan de
desbetreffende zwemmer/zwemster en de ouders.
Alle leden, ouders, trainers, vrijwilligers, jury, bestuur en overige betrokkenen worden geacht op de
hoogte te zijn van de gedragscode binnen KVO. Lid zijn van de vereniging houdt in dat men de regels
accepteert.

5. Wanneer gaat welke zwemster over
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Initiatie
Binnen het eerste seizoen is het de bedoeling dat de zwemster brevet 1 en 2 haalt. Pas als de
2 brevetten gehaald worden, gaat de zwemster over naar de pre-miniemen. De normale
doorlooptijd van de initiatie is 1 jaar. Na de initiatie wordt de zwemster pre- miniem.
Pre-miniem
Het tweede seizoen wordt het 3e brevet afgenomen (voor kerst). Daarnaast worden alle
posities, transities en wrikbewegingen aangeleerd van de miniemen figuren.
Als de zwemster in het bezit is van het 3e brevet EN alle posities, transities en
wrikbewegingen beheerst wordt ze miniem. De doorlooptijd als pre-miniem varieert van kind
tot kind. De meeste zwemsters hebben een doorlooptijd van 1 à 2 jaar. Bovendien moet je 8
jaar zijn om deel te nemen aan de competitie. Na de periode als pre-miniem wordt de
zwemster miniem.
Miniem
Als miniem herhaal je alle posities, transities en wrikbewegingen van de miniemen figuren en
leer je de figuren in totaliteit. Als laatste jaar miniem leer je de basis voor de kadetten
figuren. Miniem blijf je tot 12 jaar (6e leerjaar).
Cadet
Als cadet leer je de figuren te beheersen van de cadetten. Als laatste jaar cadet leer je de
basis voor de junioren figuren. Je bent cadet tussen 12-15 jaar (1-3e middelbaar).
Junior
Als junior leer je de figuren te beheersen van de junioren. Junior ben je tussen 16-18 jaar (46e middelbaar).
Senior
Vanaf 18 jaar kan je zwemmen als senior. Senioren hebben geen figuren meer, maar zijn
verplicht om technische elementen in een team/duet of solo te integreren. Naast deze
technische uitvoering heb je ook de vrije uitvoering.
Master
Master zwemmen is competitiezwemmen voor volwassenen met een minimum leeftijd van
25 jaar.

