Corona-aangepaste Gewestelijke Richtlijnen
West-Vlaanderen Interclub 2020
1. BELANGRIJK: AANTAL PLOEGEN
Het maximum aantal in te schrijven ploegen per speelmoment wordt bepaald door het aantal outdoorterreinen op de hoofdlocatie van de club. Een club kan dus maar het aantal ploegen inschrijven volgens het
aantal outdoor-terreinen van de club. Indoorterreinen of terreinen op een andere locatie kunnen niet worden
meegeteld.
Het aantal ploegen wordt voor de Jeugdinterclub (Meisjes + Gemengd U9) enerzijds en de Nationale Interclub
Heren en de Gewestelijke Interclub Heren anderzijds apart gerekend daar de speelweken in andere periodes
vallen.
Indien dit maximum wordt overschreden zal het Gewestelijk Comité ploegen schrappen die teveel zijn
ingeschreven.
2. ANDERE AANPASSINGEN

Blz. 2:
1. Inschrijven interclubploegen via Elit-webtoepassing:
- Vanaf 1 tot 15 mei: Jeugd: U9, U11, U13, U15 en U17, van Afdeling 1 tot 4.
- Vanaf 1 tot 7 juli: Gewestelijk Heren & Dames, Nationale Heren & Dames en Leeftijdscategorieën
(gewestelijk en nationaal)
Uiterste datum voor toevoegingen aan de spelerslijsten : onbeperkt.
2. Start Interclub: de Jeugdinterclub start vanaf zaterdag 27 juni 2020, de Gewestelijke Interclub start
op 29 augustus 2020.
5. Het formulier ‘Aantal terreinen en ploegen’ (bijlage 7) moet niet opgestuurd worden.
Blz. 3:
8. In bijlage 8 vind je de samenstelling van de poules in functie van het aantal ingeschreven ploegen per
reeks. We streven naar een interclub-competitie met maximaal speelplezier.
Echter wordt door de omstandigheden de competitie beperkt tot 5 speelweken. Daarom zullen in poules
met meer dan 6 ploegen niet alle ploegen tegen elkaar gespeeld hebben na 5 speelweken.
Dit geldt niet voor de jeugdinterclub.
Blz. 5:
2.4.1 Het formulier ‘Aantal terreinen en ploegen’ (bijlage 7) moet niet worden opgestuurd.
2.4.2 Maximum aantal ploegen
2.5. Procedure inschrijven van ploegen

Uiterlijk op 15 mei 2020 voor de Jeugdinterclub en uiterlijk op 7 juli 2020 voor de Gewestelijke Interclub
moeten alle interclubgegevens via de Elit-toepassing verstuurd worden. Daarna krijgt de club een
overzicht van het aantal ingeschreven ploegen.
BLZ 5
2.6. Loting
…
In geval een thuisontmoeting samenvalt met een officieel tornooi op de terreinen van de uitgelote
thuisploeg, kan de ontmoeting op vraag van de thuisclub doorgaan:
✓ op een vroegere of latere datum (ten laatste op de officiële datum van de voorlaatste speeldag).
✓ op de terreinen van de bezoekende club. De oorspronkelijke thuisploeg voorziet de
wedstrijdballen en blijft verantwoordelijk voor de ingave van de uitslagen in ELIT.
Aan de bezoekende ploeg wordt gevraagd zich hierin flexibel op te stellen.
In bijlage 8 vind je de samenstelling van de poules in functie van de ingeschreven ploegen per reeks
terug.
Echter zijn we door de omstandigheden beperkt tot 5 speelweken. Daarom zullen in poules met meer
dan 6 ploegen niet alle ploegen tegen elkaar gespeeld hebben na 5 speelweken.
Dit geldt niet voor de jeugdinterclub.
Blz. 7:
Planning ontmoetingen Jeugdinterclub:
Zaterdag om 8.45u:

Jongens U11, Jongens U13, Jongens U15 en Jongens U17

Zondag om 8.45u:

Gemengd U9, Meisjes U11, Meisjes U13, Meisjes U15 en Meisjes U17

Blz. 8:
5.2. Verlaten van ontmoetingen
In de Gewestelijke Interclub kunnen ploegen mits onderling akkoord, de ontmoeting later spelen tot ten
laatste de officiële datum van de voorlaatste speeldag (de laatste speeldag kan niet later gespeeld
worden dan de officiële datum). Dit onderling akkoord moet vooraf gemaild worden naar
westvlaanderen@tennisvlaanderen.be.
De uitslagen dienen zo spoedig mogelijk na de interclub in de Elit-toepassing ingevuld te zijn.
Er wordt geen Gewestelijke Eindronde voor de volwassenen gespeeld.
5.3. Opmerkingen i.v.m. de Jeugdinterclub
In de Gewestelijke Jeugdinterclub kunnen ploegen mits onderling akkoord, de ontmoeting vervroegen of
verlaten tot ten laatste de officiële datum van de voorlaatste speeldag (de laatste speeldag kan niet later
gespeeld worden dan de officiële datum). Dit onderling akkoord moet vooraf gemaild worden naar
westvlaanderen@tennisvlaanderen.be.
De uitslagen dienen zo spoedig mogelijk na de interclub in de Elit-toepassing ingevuld te zijn.
De Gewestelijke Eindronde Jeugdinterclub wordt georganiseerd, echter gaat enkel de poulewinnaar
naar de Gewestelijke Eindronde Jeugdinterclub.
Er wordt geen Landelijke Eindronde Jeugdinterclub georganiseerd.

Blz. 9:
8. Onderbroken ontmoetingen
Mits onderling akkoord kunnen ploegen de ontmoeting afwerken tot ten laatste de officiële datum van
de voorlaatste speeldag (de laatste speeldag kan niet later gespeeld worden dan de officiële datum). Dit
onderling akkoord moet vooraf gemaild worden naar westvlaanderen@tennisvlaanderen.be.

Blz. 15:
2. Inschrijven van de ploegen:
De ploegen worden op normale wijze via de Elit Toepassing ingeschreven en dit uiterlijk op 7 juli 2020.
Blz. 20:
Bijlage 5: Data Nationale Interclub 2020

Wij danken u reeds voor uw medewerking en kijken alvast uit naar jullie inschrijvingen.
Namens het gewest,
Johan Rolly
Commissie Interclub

Nicolas Boi
Gewestsecretaris

Philip Desoete
Voorzitter

