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Basisprincipes
De finales dienen plaats te vinden op één locatie binnen Vlaanderen en
volgens het vooropgestelde speelschema afgewerkt op de vastgelegde data.
De toekenning van de organisatie is de bevoegdheid van de werkgroep
volleybal. Indien op de voorziene datum van kandidatuurstelling geen bod
binnen is, zal de werkgroep de organisatie van de bekerfinale op zich
nemen.
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Praktische bepalingen organisator
De organisator moet een voldoende aantal personen voorzien, die nodig zijn
om op een kwalitatieve manier te voldoen aan alle vereisten van het
lastenboek en de praktische organisatie van de finales.

Accommodatie
De plaats waar de finales doorgaan moeten aan een aantal voorwaarden
voldoen:
Minimumvereisten zijn:
•

Zaal gehomologeerd

•

Drie terreinen die op hetzelfde moment kunnen bespeeld worden

•

6 kleedkamers voor deelnemende teams: vier voor de herenploegen,
twee voor damesploegen

•

1 kleedkamer voor de drie scheidsrechters

•

1 aparte ruimte voor een mogelijke dopingcontrole

•

Visibiliteitsmogelijkheden voor FALOS-SPORT+:
o 4 roll-ups
o 1 vlag
o 1 spandoek

Randlogistiek
De organisator zal voorzien in een geluidsinstallatie om onder meer te
gebruiken tijdens bekeruitreiking. Een megafoon kan hier echter ook voor
dienen.
De organisator voorziet in voldoende water voor zowel de deelnemende
clubs als de scheidsrechters.
-

Twee flessen water van 1,5L zijn voldoende per team
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-

Één flesje water van 0,5L is voldoende per scheidsrechter

Tijdsplanning:
13u: opening kleedkamers en aanwezigheid werkgroep
14u: start wedstrijden
± 16.30u: uitreiking bekers

Inkomgeld
Er wordt geen inkomgeld gevraagd aan supporters

Cafetaria
Er is de mogelijkheid voor de supporters om iets te drinken voor, tijdens en
na de wedstrijd.

Vrijwilligers werkgroep
De werkgroep zal instaan voor de ceremonie na de bekerfinales. Alle teams
worden gehuldigd. De werkgroep zal instaan voor bekers en eventueel
andere prijzen.

Kostprijs huur zaal
Alle kosten voor de verhuring van de zaal zijn ten laste van de organisator.
Er kan eventueel een afspraak gemaakt worden met de uitbater van de
cafetaria, wijzend op de extra inkomsten van de tap, om een deel van de
kosten op zich te nemen.

Tribune
Er moet de mogelijkheid zijn voor de supporters om alle wedstrijden te
kunnen aanschouwen vanuit de sporthal.
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Scheidsrechters

De begeleiding, ontvangst en betaling van de scheidsrechters is volledig ten
laste van de organisator.

Scoreborden
De organisator stelt voor iedere wedstrijd minstens 1 persoon ter
beschikking. Deze staat in voor de bediening van het scorebord. In overleg
kan deze bediening gebeuren door iemand van de werkgroep.

Wedstrijdtafel
De organisator zorgt voor 1 wedstrijdtafel die kan dienen voor het in orde
brengen van de wedstrijdbladen.

Inlichtingen
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Inlichtingen
Bij eventuele vragen tot verduidelijking wordt de voorzitter van de werkgroep
of de contactpersoon bij FALOS-SPORT+ gecontacteerd.

Voorzitter werkgroep: Herman Sprangers
Her.sprangers@telenet.be

015/41 92 88
Verantwoordelijke ploegsporten FALOS-SPORT+: Jonathan Goetvinck
Jonathan.goetvinck@falos.be

02/246 52 71

Gegevens falos
FALOS-SPORT+
Urbain Britsierslaan 5
1030 Brussel
Tel 02/246 52 71
Fax 02 246 52 00
www.falos.be

