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BEKER VAN OOST-VLAANDEREN 2022- 2023
UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING: 1 oktober 2022
Het inschrijvingsgeld voor dit seizoen blijft behouden op: 15 Euro per ploeg.
De bekerwinnaars ontvangen een aandenken en een geldprijs.

Geldprijs voor zowel dames als heren:
Winnaar: €200 ‐ 2de €100 ‐ 3de en 4de €50
De beker aan de winnaars en medailles + de geldprijs worden uitgereikt onmiddellijk na
de wedstrijden op de finaledag.
De voorrondes worden gespeeld a prorata van het aantal ingeschreven ploegen en met voorgift.
De finale gaat door op Vrijdag 31 maart 2023 om 20.00 uur. (Locatie nog te bepalen)
De winnaars van de finale dienen VERPLICHT deel te nemen aan de Beker van Vlaanderen op 1 mei 2023 (dames &
heren). De locatie zal later medegedeeld worden, verplaatsingskosten + maaltijden worden door het PC‐ Oost
Vlaanderen vergoed.
OPGELET: de volledige voorschriften van de interclub zijn van toepassing.
MAXIMUM 2 DAMES MOGEN INGESCHREVEN WORDEN BIJ EEN HERENPLOEG met hun herenklassement maar
MOGEN NIET TEGELIJKERTIJD INGESCHREVEN ZIJN BIJ EEN DAMESPLOEG!
Nieuw: elke ingeschreven ploeg duidt een contactpersoon aan!
Inschrijvingen dienen toe te komen vóór 1 oktober 2022 bij:
Vandendaele Erwin
Voldersstraat 73
9500 Geraardsbergen

Hilaire Cleppe
Westdijk 32 ‐ Bus 2
1880 Kapelle‐Op‐Den‐Bos

GSM: 0479/43.08.60

GSM: 0486/56.02.03
e‐mail: bekervanoostvlaanderen@gmail.com
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TIJDSSCHEMA BEKER VAN OOST-VLAANDEREN

2022 – 2023
De voorrondes moeten gespeeld worden vóór 18 november 2022.
De 1/8e finales dienen gespeeld te worden vóór 08 januari 2023.
e
De 1/4 finales dienen gespeeld te worden vóór 17 februari 2023.
e
De 1/2 finales dienen gespeeld te worden vóór 24 maart 2023.

De finale wordt gespeeld op Vrijdag 31 maart 2023
om 20u00.
lokaal zal later medegedeeld worden
Voor elke ronde zal de thuisploeg drie (03) speeldatums opgeven aan de bezoekende ploeg. De bezoekende ploeg
mag uit deze drie (03) datums één (01) datum kiezen die voor hen het beste past.
De datums moeten vallen voor de einddatum van de ronde en moeten medegedeeld worden aan
hedwig.amelinckx@proximus.be en bekervanoostvlaanderen@gmail.com voor het aanvullen van de
wedstrijdkalender op Frenoy.
Deze werkwijze zou het moeten toelaten aan de ploegen om de wedstrijden zonder problemen af te
werken.
Indien de beide ploegen GEEN overeenstemming bereiken dan zullen de BEIDE ploegkapiteins zo snel
mogelijk (EN VOOR DE EINDDATUM VAN DE RONDE) contact opnemen met de verantwoordelijke (Erwin
Vandendaele of Hilaire Cleppe), die zal bemiddelen (en of eventueel een speeldatum vastleggen).

Eventuele boetes van toepassing, deze van de boetelijst 2022‐2023.
Ingeschreven ploegen en het speelrooster zullen in ttinfo vermeld worden!

