Draaiboek

ALGEMENE INFO
In 2018 en 2019 werden telkens 5 Girls Got Game events in Vlaanderen georganiseerd, in
samenwerking met een bij Basketbal Vlaanderen actieve club, verder “de organisator”
genoemd.
In de periode maart-mei 2020 wensen Basketbal Vlaanderen en AWBB opnieuw elk 5 Girls Got
Game events te organiseren, gevolgd door een grote finaledag.
Clubs die wensen te kandideren voor de medeorganisatie, moeten voldoen aan de bepalingen
van onderstaand draaiboek.
Girls Got Game verzamelt alle meisjes in de leeftijdscategorie U10, U12, U14 en U16 (geboren in
2004 en jonger) en zeker ook meisjes die in gemengde ploegen spelen.

ALGEMENE BEPALINGEN
1. Basisprincipes
Op het Girls Got Game tornooi kunnen maximaal 20 U10/U12 teams en 20 U14/U16 teams
inschrijven. Per club mag je (aanvankelijk) maximaal 2 teams per leeftijdscategorie inschrijven.
Indien het tornooi niet volzet is, kan dit mits toestemming van Basketbal Vlaanderen aangepast
worden. De doelgroep zijn meisjes: U10, U12, U14 en U16 van het geboortejaar 2004 t.e.m.
2011.
Het tornooi wordt gespeeld volgens de spelregels van 3x3 basketbal. De volledige regels
worden toegepast, met uitzondering van de shotklok-regel, de 2-ptn play, het max. aantal
spelers per team en de tijdsduur per wedstrijd. Hierdoor bestaat elk team uit 3 of maximaal 5
speelsters. Er wordt 3 tegen 3 gespeeld op een half basketbalterrein en beide teams spelen
naar één doelstel. Een wedstrijd duurt maximaal 8 minuten en wordt met doorlopende klok
gespeeld. Bij gelijke stand worden verlengingen gespeeld tot een van de twee ploegen 2
punten scoort in de verlenging.
Alle wedstrijden dienen plaats te vinden op één locatie (op meerdere terreinen) binnen
Vlaanderen en tijdens de voorziene dag.
De organisatie wordt toegewezen op basis van het voldoen aan de vereisten uit het draaiboek
en de geografische spreiding. Er kunnen meerdere Girls Got Game-tornooien doorgaan in 2020,
zolang deze niet op dezelfde dag vallen en er voldoende geografische spreiding is tussen de
tornooien.

Procedure
Clubs die interesse hebben om de Girls Got Game 2020 te organiseren, kunnen zich kandidaat
stellen door het formulier ‘kandidaat Girls Got Game 2020’ op onderstaande link in te vullen:

Ik stel me kandidaat

PRAKTISCHE BEPALINGEN
1. Accommodatie
De organisator staat in voor de reservatie en huurkost van de accommodatie.
Met accommodatie wordt bedoeld: de plaats waar het Girls Got Game tornooi plaats vindt in
de meest ruime zin van het woord. Het gaat hier om de locatie, het gebouw met al zijn
faciliteiten en toegangswegen.
•
•
•
•
•
•

•
•

Zaal met minimaal 2, bij voorkeur 3, gehomologeerde basketbalterreinen in één ruimte
Minimaal 6 kleedkamers voor de deelnemende teams De kleedkamers zijn voorzien van
kapstokken, zitbanken/stoelen en douches.
2 afsluitbare kleedkamers voor de scheidsrechters (dames/heren).
Ruimte voor het secretariaat Girls Got Game in de zaal – wedstrijdadministratie,
voorzien van tafels en stoelen.
Ruime cafetaria voor minstens 100 personen
EHBO-lokaal. De bepalingen zoals vervat in CD 245 dienen strikt nageleefd te worden.
Daarbovenop dient er ijs ter beschikking gehouden te worden van de deelnemers in de
onmiddellijke omgeving van het terrein.
Ter beschikking stelling van de zaal op de dag van de manifestatie vanaf 8u en tijdens
de manifestatie waarbij de zaal vrij van publiciteit (boarding) wordt aangeleverd.
Visibiliteitsmogelijkheden voor commerciële partners van Basketbal Vlaanderen rondom
het terrein en aan de ingang van de sporthal.

De organisator mag – voor zover toegelaten door de zaaleigenaar – bijkomende publiciteit
plaatsen of voeren. Deze mag echter in geen geval er aanleiding toe zijn dat het publiek,
Basketbal Vlaanderen of één van zijn commerciële partners enig nadeel hiervan zou kunnen
ondervinden, en is steeds onderworpen aan de expliciete toestemming van de secretarisgeneraal van de Basketbal Vlaanderen. Door de organisator aangebrachte sponsors mogen niet
conflicterend zijn met de commerciële partners van Basketbal Vlaanderen.

2. Sporttechnische Logistieke Vereisten
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 2 basketbalterreinen (bij voorkeur 3) met een aangepaste sportvloer.
Een elektronisch scorebord per half terrein. Indien niet beschikbaar kunnen die van
Basketbal Vlaanderen geleend worden (transport te voorzien door organisator).
Een voldoende grote tafel en 2 stoelen per half terrein.
De aanwezigheid van 1 tornooiverantwoordelijke die met het de tornooisoftware (FIBA
3x3 Event Maker) vertrouwd is.
Een wedstrijdbal size 5/6 per half terrein en indien mogelijk 1 opwarmingsbal per team.
Reservemateriaal, eventueel mechanisch, om aan pannes die niet in korte tijd opgelost
raken, te verhelpen.
Voldoende banken die als spelersbanken tijdens de wedstrijden kunnen dienen.
De aanwezigheid van ballenrekken om de ballen te verzamelen.

3. Randlogistieke Vereisten
•
•
•

Een geluidsinstallatie met aansluiting voor muziekdrager(s), draadloze micro en
bediening
Een internetaansluiting of wifi-netwerk in de zaal en bij het wedstrijdsecretariaat
EHBO-kit aanwezig

4. Verbruiksmateriaal
Water
De organisator voorziet in voldoende water voor zowel de deelnemende spelers, courtmonitors,
scheidsrechters en andere medewerkers. Drinkbekers of flesjes moeten beschikbaar zijn aan
elke wedstrijdtafel.
Catering
De bar wordt heel het event lang open gehouden. De organisator biedt ’s middags snacks
(croques, belegde broodjes, soep, hotdogs, hamburgers, spaghetti, …) naar eigen keuze aan.
Voor de organisator is dit een bron van inkomsten.

5. Personeel - Vrijwilligers
5.1 Basketbal Vlaanderen
•

Medewerker
Basketbal Vlaanderen zal instaan voor (een) coördinator(en) van het
wedstrijdsecretariaat.

•

Host
Basketbal Vlaanderen zal instaan voor een host voor het event.

•

Fotograaf
Basketbal Vlaanderen voorziet een fotograaf die instaat voor team-, sfeer- en
actiefoto’s.

In geen geval kan personeel-vrijwilligers van Basketbal Vlaanderen ingeschakeld worden voor
taken, die volgens dit draaiboek onder de verantwoordelijkheid van de organisator vallen.
De organisator voorzien voor elke medewerker van Basketbal Vlaanderen voldoende water en
een lichte maaltijd of broodje ’s middags.
5.2. De organisator
•

Eigen medewerkers
Een voldoende aantal personen voorzien, nodig om op een kwalitatieve manier te
voldoen aan alle vereisten van het draaiboek en de praktische organisatie van Girls Got
Game. Dit voor de ontvangst van de teams, de op- en afbouw van de zaal, de bar, …
De organisator voorziet voor elke medewerker een lichte maaltijd/broodje en drank. Dit
is ten laste van de organisator.
 Bij voorkeur en indien mogelijk wordt de zaal klaargezet de avond voor het
evenement.

•

(Club)scheidsrechters
De organisator voorziet clubscheidsrechters, minimum 1 per wedstrijd. De organisator
voorziet voor elke scheidsrechter een zelf bepaalde vergoeding/beloning en een lichte
maaltijd/broodje en drank. Dit is ten laste van de organisator.

•

Courtmonitoren
De organisator stelt voor iedere wedstrijd twee personen ter beschikking, 1 iemand voor
wedstrijdblad en 1 iemand voor scorebord. De organisator voorziet voor elke
courtmonitor een lichte maaltijd/broodje en drank. Dit is ten laste van de organisator.

OVERIGE BEPALINGEN
Elke overige bepaling die niet in dit draaiboek voorzien is of tegenstrijdig is met de geest van
de inrichting, kan door Basketbal Vlaanderen geweigerd worden. Als voorbeeld (en niet
beperkend): de organisator kan geen verbod instellen op het maken van foto’s of video’s door
eender welke bezoeker aan de finales. Door in te schrijven verklaren de clubs zich akkoord met
dit draaiboek.
INLICHTINGEN
Bij eventuele vragen tot verduidelijking kan lisa.vanranst@basketbal.vlaanderen gecontacteerd
worden.

CHECKLIST ORGANISATIE GIRLS GOT GAME

Vraag
Zaal gehomologeerd?
Minimum 2 terreinen (bij voorkeur 3) in één zaal
aanwezig?
6 afsluitbare kleedkamers voor teams
aanwezig?
2 afsluitbare kleedkamers voor
clubscheidsrechters aanwezig
Ruimte voor wedstrijdsecretariaat aanwezig?
Vergaderzaal met internetverbinding voor 30
personen aanwezig?
Cafetaria voor min. 100 personen aanwezig?
EHBO-lokaal aanwezig?
Zaal beschikbaar dag vóór evenement?
Kan zaal publiciteitsvrij aangeleverd worden?
Elektronisch scorebord aanwezig per terrein?
Wedstrijdtafel aanwezig per terrein?
Reservemateriaal indien technische problemen
aanwezig?
Spelersbanken aanwezig?
Ballenkarren aanwezig?
Geluidsinstallatie aanwezig?
Internetaansluiting in wedstrijdsecretariaat
aanwezig?
Wifi-netwerk in de zaal ?

Antwoord

Opmerkingen

