Beste handballers J14, J16, J18, M15, M17/M19 en ouders,
We geven jullie hierbij de mogelijkheid om in de paasvakantie deel te nemen aan de Prague Handball Cup. Dit
tornooi met een 10.000-tal deelnemer, 635 teams in 2019 van 29 verschillende landen, wordt dit jaar voor de
29ste keer georganiseerd in de Tsjechische hoofdstad Praag. Op 9 april 2020 start het tornooi met een
openingsceremonie op donderdag 9 april 2020 en eindigen met de finales op maandag 13 april 2020. Er
worden per ploeg minstens 6 wedstrijden gespeeld van telkens 2 x 15 minuten.
Onze deelname aan de Prague handball Cup vloeit voort uit de her-organisatie van onze tornooien en dus een
buitenlands tornooi met Pasen ipv in de zomervakantie. Hiermee willen wij de jaarlijkse kost voor handbal
beter spreiden zodat elke enthousiaste handballer zowel aan de zomerstage, winterstage als aan het
buitenlands tornooi kan deelnemen. Meer info over dit tornooi vind je hier: https://www.phc.cz/en
Hoe ziet het er concreet uit?
Wij zullen reizen met een bus en hopen dus voldoende inschrijvingen te hebben om deze bus gevuld te krijgen.
Voorlopig hebben wij alvast 6 trainers die bereid zijn om mee te gaan om te coachen. Het zou fijn zijn als wij
ook supporters mee kunnen hebben alsook begeleiding (helpen wanneer er zieken spelers zijn, lunchpakketten
uitdelen, schema’s nakijken) voor de ploegen. Deze begeleiders zijn extra hulp en kunnen perfect een citytrip
van Praag combineren. Het is een kwestie van afspreken en dus zo elkaar te helpen.
De vertrekuren zijn als volgt voorzien:
Woensdagavond 8/4/2020 vanuit Sporthal De Bist, Koningin Elisabethstraat 13, Wilrijk.
Exact uur nog te bepalen.
Vanuit Wilrijk moeten we ongeveer 900 kilometer overbruggen naar Praag.
Om de prijs binnen de perken te houden, overnachten we, zoals de meeste deelnemers ,waarschijnlijk in
klaslokalen. Verdere informatie kunnen wij pas geven wanneer de inschrijving voltooid is en het exact aantal
deelnemers gekend is. Wij hopen op een 10 spelers per ploeg. Zo heeft iedereen speelgelegenheid genoeg en
kan iedereen voldoende rusten.
Op maandag 13 april 2020 zal ons vertrekuur afhangen van hoe ver wij met de ploegen geraken in het tornooi.
De totale kostprijs voor dit tornooi begroten wij op 350 euro, waarin dus vervoer, overnachting, alle
maaltijden (vol pension) en deelname aan het tornooi zijn inbegrepen.
Inschrijven doe je door voor 22 november 2019 50 euro te storten op het rekeningnummer van Uilenspiegel
BE06 7331 5805 1022 met vermelding Praag + naam en voornaam. Voor vragen in verband met
betalingsspreiding of andere vragen in verband met de betaling, kan je terecht bij Kris Geens via 0499 540492
of kris.geens@skynet.be.
We hopen dat jullie er allen bij kunnen zijn!
Sportieve groeten,
Het Praag team

