
Vlaamse Krachtbalfederatie vzw, Lange Vesting 112, 8200 BRUGGE

Bekerfinales
OC = organizerende club
VKBF = Vlaamse Krachtbalfederatie vzw
SRC = scheidsrechterscomité

Algemene afspraken:
Infrastructuur wordt vooraf door de VKBF vzw gecontroleerd - OC geeft contactpersoon door aan VKBF (GSM nr)
Teneinde tussentijdse evaluaties toe te laten, nodigt de OC de RVB uit op de werkvergaderingen.
Waar vermeld is 'beschikbaar bij de VKBF' dient de aanvraag expliciet te gebeuren door de OC.
Schade aan of verlies van materiaal dat eigendom is van de VKBF zal aangerekend worden aan de OC
De OC bezorgt de RVB vooraf een overzichtslijst van de medewerkers per deeltaak.

Affiches OC ontwerp en druk door OC - Vlaamse Krachtbalfederatie vermelden + logo VKBF

Uitnodigingen OC ontwerp en druk door OC - Vlaamse Krachtbalfederatie vermelden + logo VKBF

Pers/media OC faciliteiten voorzien voor cameraploeg (o.a. verhoog,…)
OC verslag wedstrijden en foto's ploegen door OC
VKBF Verantwoordelijke ontvangst pers tijdens manifestatie (Raad van Bestuur VKBF)

Personaliteiten OC/VKBF ontvangst samenwerking VKBF/OC
VKBF consumpties ten laste van VKBF

Terreinen OC 4 terreinen - volgens bepalingen reglementen (doelgebieden even groot, eindlijn,…)
OC balvaste omheining (afstand zijlijn min. 3 meter indien mogelijk) - Opgelet: er mogen geen ballen onderdoor kunnen rollen!
OC Scoreborden (2 per veld voor de hoofdfinales in de NM) - per scorebord/wedstrijd een medewerker OC - Chronometers
OC Grensrechtersvlaggetjes (2 beschikbaar bij VKBF - door OC aan te vragen)
OC Tijdsignalen laatste minuut
OC Gras kort - lijnen duidelijk - …
OC Scorebord: namen van ploegen voorzien!!
OC Tafel + 2 stoelen (officials) op een verhoogje, overdekt en in een afgebakende zone
OC Reservebanken

Verfrissingen OC water (min. 1 fles per ploeg per wedstrijd)

Wedstrijdschema VKBF door VKBF
(volgorde wedstrijden zie www.krachtbal.be)

Wedstrijdbladen OC door OC (vooraf invullen!!)
kaften beschikbaar bij VKBF - aan te vragen door OC

Wedstrijdverloop OC opstelling ploegen op lijn - naamafroeping (geluidsinstallatie + draadloze micro voorzien!)
OC door VKBF gekozen muziek spelen - beschikbaar bij VKBF - aan te vragen door OC

Finalisten schudden handen voor de wedstrijd
VKBF Na de match wordt "fotobeker" uitgereikt
VKBF Na de match krijgen spelers medailles

Scheidsrechters SRC aangeduid door SRC
OC zorgen dat ze tijdig aanwezig zijn op terrein!!
OC Ev. maaltijden zijn niet verplicht en vallen ten laste organiserende club
VKBF vergoeding via VKBF
OC 1 consumptie per wedstrijd - wordt aan OC terugbetaald door VKBF

Secretariaat OC door OC

Ballen OC aanvulling door VKBF bij tekort organiserende club - aan te vragen door OC

Nummering terreinen OC nummers beschikbaar bij VKBF - aan te vragen door OC

Kleedkamers OC aanduiding ploegen - door OC
OC finalisten zelfde cat/reeks in verschillende kleedkamers
OC opkuis tussen verschillende finales

EHBO OC EHBO voorzien

Kampioenenhulde OC Podium voorzien (minstens 3m breed - 8m lang) + geluidsinstallatie op het podium
VKBF bekers worden geleverd via VKBF
VKBF Klaarzetten en uitdelen bekers/medailles kampioenen
VKBF Opening door voorzitter VKBF
VKBF Presentatie:door VKBF
VKBF Volgorde: kampioenen - bekerwinnaars - referendum
OC bloemen winnaars referenda: door organiserende club te voorzien / door VKBF terugbetaald
OC Foto's kampioenen
VKBF nette achtergrond voor foto's voorzien (publiciteitsbord)

Publiciteit OC spandoeken/ Vlaggen VKBF minstens rond hoofdterrein - plaatsing door OC
OC Vlaggemasten voorzien

Dopingcontrole OC lokaal voorzien voor dopingcontrole


