MEDEDELINGEN
DHC Waasmunster werd BELGISCH Kampioen bij de pupillen meisjes.
HK Waasmunster werd BELGISCH Kampioen bij de Miniemen Jongens.
Aan alle spe(e)l(st)ers en bestuursleden hartelijkproficiaat met deze prestatie.

Vergeet de inschrijvingsformulieren niet over te maken, ze zijn tevens te vinden op de website www.pkohandbal.tk en
kunnen overgamaakt worden per email. Wanneer zij snel in ons bezit zijn kunnen wij snel aan de kalenders beginnen.

ADMINISTRATIEVE KOSTEN
Pupillen TEMSE—EEKLO : forfait : € 62.00 + eventuele kosten van de tegenstrever.

Reeds toegekomen inschrijvingsformulieren
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Beker van OOST-VLAANDEREN
1.

2.

3.

4.

5.

Organisatie
1.1. De organisatie van de Beker van Oost-Vlaanderen valt onder de volledige bevoegdheid van het PKO. Het PKO laat zich bijstaan door GLS
die de organisatie van de halve finales en finales voor zijn rekening neemt. Tevens verzorgt GLS het mediagebeuren rond deze
sportmanifestatie.
1.2. Een geleide trekking wordt publiekelijk gehouden waarop alle deelnemende clubs worden op uitgenodigd.
Deelnemers
2.1. Elke Oost-Vlaamse club die met één of meerdere senioren herenploegen deelneemt aan een BHB, VHV of provinciale handbalcompetitie
MOET met minimaal één team deelnemen aan de Beker van Oost-Vlaanderen
2.2. Elke Oost-Vlaamse club die met één of meerdere senioren damesploegen deelneemt aan een BHB, VHV of provinciale handbalcompetitie
MOET met minimaal één team deelnemen aan de Beker van Oost-Vlaanderen
2.3. Elke Oost-Vlaamse club kan één of meerdere teams bijkomend inschrijven, teamopgave voor de deelnemende teams is dan noodzakelijk
2.4. Deelname aan de Beker van Oost-Vlaanderen is gratis, ttz er is geen inschrijvingsgeld.
Wedstrijden
3.1. Zowel voor wat betreft de Dames als de Heren worden er in eerste instantie plaatsingswedstrijden gespeeld. Deze worden gespeeld in
diverse reeksen afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen.
3.2. De plaatsingswedstrijden worden gespeeld vanaf 15 augustus tot 30 november, het is de thuisspelende ploeg die de wedstrijddata bepaald
en deze minimaal 20 dagen vooraf mededeelt aan secr PKO en tegenstrever.
3.3. Halve finales worden gespeeld in het weekend van 8/9 januari 2005
3.4. Finales worden gespeeld in het weekend van 22/23 januari 2005
3.5. Aanvangsuren
3.5.1.
Tijdens de weekends idem als VHV competitie
3.5.2.
Tijdens de week vangen de wedstrijden aan na 20.00 Hr. en eindigen voor 23.00 Hr.
3.5.3.
Uitzonderingen enkel en alleen bij schriftelijk akkoord van de tegenstrever
3.6. Wedstrijdduur: 2 x 30 min met 10 min rust.
3.7. Een voorgift van 3 doelpunten per reeks wordt toegekend tijdens de plaatsingswedstrijden met een maximum van 8 doelpunten.
3.8. Scheidsrechter
3.8.1.
Wedstrijden worden geleid door Oost-Vlaamse scheidsrechters.
3.8.2.
Tot en met de halve finales is de wedstrijdvergoeding bepaald op € 20.00, voor de finale mag een wedstrijdvergoeding van € 35.00
aangerekend worden.
3.8.3.
Het PKO neemt de scheidsrechtersonkosten voor de plaatsingswedstrijden ten laste. De ploegen maken hiertoe de onkostennota
van de scheidsrechters samen met het wedstrijdblad over aan het secr PKO., deze onkosten worden in mindering gebracht van
hun lopende rekening bij het PKO.
Wedstrijdbladen – uitslagen - rangschikking
4.1. De uitslagen worden na de wedstrijd voor 24.00 Hr. medegedeeld aan het secr PKO
4.2. Het wedstrijdblad wordt binnen de 3 dagen verstuurd naar het secr PKO
4.3. Een rangschikking per reeks wordt opgemaakt volgens de vingerende reglementen van de VHV.
4.4. Uitslagen en rangschikking worden geregeld gepubliceerd in HI en op de website
Reglementen
5.1. Er wordt gespeeld volgens de vingerende handbalreglementen.
5.2. Reglementen aangaande Bekercompetitie van de VHV zijn van toepassing
5.3. Alle klachten worden behandeld door het Sportcomité van het PKO.
5.4. Indien een discussiepunt niet voorzien is in de reglementen beslist het PKO.

Verslag Vergadering 01 juni 2004
Aanwezig : Geert Stevens , Lievens François , Van Aerschot Eric , Van Hove Willy , Moeyersoons
Guido en D’Hanis Florent
1. Organisatie van de Beker
1.1. GLS - Prov Comité - Provincie Oost-Vlaanderen en Talenbureau Ilingua
1.2. Benaming wordt Ilingua Flanders Handbal Cup
1.3. Spandoeken ter beschikking voor elke thuiswedstrijd
2. Halve finales worden gespeeld bij de laagst spelende club
3. Finales worden gespeeld op ZAT 22 januari 2005 in Provinciaal Domein Puyenbroeck
3.1. Dames : 17.30
3.2. Heren : 20.00
3.3. Uitreiking prijs onmiddellijk na de wedstrijd
3.4. Tussen de wedstrijden en na afloop ontvangst van VIP’s
3.5. Inkom € 5.00 vermindering bij aankoopvan 10 kaarten
4. Persconferentie en loting
4.1. Woensdag 23 juni 2004 om 19.30 uur in de ontspanningsruimte van het zwembad van het
Domein Puyenbroeck
4.2. GLS verzorgt de persconferentie
4.2.1. Uitnodiging door GLS
4.2.2. Hubert uitnodigen
4.2.3. Presentatie door Tom Boudeweel
4.3. PKO verzorgt de loting

4.4. GLS stuurt uitnodigingen naar provincie , pers en sponsors
4.5. PK verstuurt uitnodigen naar ‘handballers’
4.6. Clubs worden verwacht met max 2 personen
5. Uitwerking van specifieke punten gebeuren enerzijds door GLS en anderzijds op de PK
vergadering van 14 juni

Verslag evaluatievergadering 17/05/04
Aanwezig Waasmunster , dames waasmunster , Evergem Gent , Lokeren , DB Gent , Buggenhout
Welpen

vraag van VHV om 3+1 te spelen op basket of volleyveld en dan
zeker opsplitsen in +8 en -8 .
indien mogelijk welpentornooi in competitievrije weekends voor de andere jeugdploegen = makkelijker voor
begeleiding ,
welpen die met de pup meespelen kunnen ook meedoen
makkelijker om jeugdscheidsrechters te vinden , ze spelen dan niet zelf .

Pupillen

om de ongelijkheid in sterkte op te vangen voor de finaleronde een kruisfinale
laten spelen tussen tweede en derde van de beide reeksen.
Afhankelijk van het aantal ploegen spelen we in een of twee reeksen.

Miniemen

Hopelijk spelen niet te veel ploegen buiten competitie.
We spelen in normale omstandigheden in 2 reeksen om tijdig klaar te zijn met de competitie voor de VHV
eindrondetornooien .

Cadetten

Hopelijk zijn er voldoende ploegen om de competitie wat aantrekkelijk te maken en te houden .

Jeugdscheidsrechters
dit jaar was er bij elke club een aanspreekpunt , begeleider van de jeugdscheidsrechters .
Nogal dikwijls bleek deze persoon niet op de hoogte van het feit of er nu al dan niet jeugdscheidsrechters
gingen zijn of niet .
Is moeilijk te plannen door overbevraging van deze groep, zelf spelen , selectie enz
Voor volgend seizoen willen we volgend voorstel doen , in HI verschijnen samen met de wedstrijden of en
wie een begeleiding doet voor welke wedstrijd , een soort aanduidingen het is dan aan de club om deze
begeleider te verwittigen als er geen jeugdscheidsrechters zijn .
Welpenontmoetingsdag
gaat door in onze provincie , op zondag 6 juni te Hamme , sporthal de wuiten . het voorziene programma
wordt overlopen , nu de inschrijvingen nog te ontvangen van VHV.
INSCHRIJVINGEN VAN GBSK en AALST ???????????
ZIJN ER CLUBS/PLOEGEN uit andere Provincies die wensen deel te nemen aan Oostvlaamse competitie ???????

