AANPASSINGEN INTERCLUB 2020 ten gevolge van COVID-19
1.

PLAN B

1.1. SPEELMOMENTEN

Jeugd

Alle reeksen: juli & augustus
•
•
•
•
•
•

Volwassenen

Gewestelijk Heren: eind augustus/september
Gewestelijk Dames: eind augustus/september
Nationale Heren & Dames: eind augustus/september

Gewestelijk Heren & Dames: eind augustus/september
Nationale Heren & Dames: eind augustus/september
Leeftijdscategorieën (gewestelijk en nationaal): eind augustus/september
o Najaarsinterclub wordt geannuleerd!

De intergewestelijke eindronde en de Tennis Vlaanderen Eindronde Jeugdinterclub gaan niet door.
Let op, als plan B in voege gaat, is het nog steeds mogelijk dat sommige afdelingen niet kunnen doorgaan, afhankelijk
van de beslissingen van de overheid.

1.2. HOE EN WANNEER SCHRIJF IK PLOEGEN IN VIA ELIT?
1.2.1

30 april - 15 mei:
•

1.2.2

Jeugd : U9, U11, U13, U15 en U17, van Afdeling 1 tot 4.

1 - 7 juli
•
•
•

Gewestelijk Heren & Dames
Nationaal
Leeftijdsreeksen

Opgelet : ALLE ploegen dienen terug te worden ingeschreven !!!
Gezien de veranderde kalender en omstandigheden, geven we aan de clubs en speler terug de keuze om al dan niet
deel te nemen aan de interclubcompetitie.
Hiervoor verwijderen we alle planningen en lotingen uit ELIT en dienen de clubs de ploegen terug in te schrijven.
Doe dit nauwkeurig, gezien de korte termijn waarop de loting en planning dient te gebeuren, kunnen we geen extra
controle uitvoeren waarin we vragen of alles juist is.
Vanzelfsprekend is er dan ook geen sanctie als er ploegen zijn die niet meer wensen deel te nemen.

1.3. SPEELDAGEN
Speeldagen augustus september
•
•
•

29/30 augustus
05/06 september
12/13 september

•
•

19/20 september
26/27 september

LET OP : Het kan zijn dat de ¼ finale en 1/8
finale evenals de ½ finale en finale op 1
weekend wordt afgewerkt (op zaterdag en
zondag) om aan voldoende speeldagen te
raken

1.3.1 Jeugd
Speeldagen Juli /augustus
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

01
08
15
23
30
05
12
19

juli
juli
juli
juli
juli
augustus
augustus
augustus

Speeldagen eindronde
•
•
•
•

24 augustus
26 augustus
28 augustus
Finales 29/30 augustus

LET OP : Het kan zijn dat de laatste week van
augustus 3 ontmoetingen worden gepland om
aan voldoende speeldagen te raken.

PRAKTISCHE ORGANISATIE ENKEL VOOR SEIZOEN 2020
PLAN B
•
•

•

Enkel de winnaar van een poule gaat door naar de eindronde.
We trachten in de mate van het mogelijke geen thuisontmoetingen te plannen op clubs die een
tornooi organiseren, indien ze dit wensen.
Ploegen die toch op deze clubs een ontmoeting hebben, wordt gevraagd zich meegaand op stellen
i.v.m. het verplaatsen van de ontmoeting.
Het reglement voor het verplaatsen van ontmoetingen van de jeugd, wordt van toepassing op de
volwassenen.
o Uitstel van ontmoetingen kan, na wederzijds akkoord, om de poule-ontmoeting op een
andere datum te spelen. De clubs moeten zelf onderling overeen komen voor wat het
aanvangsuur betreft.
Uitgestelde ontmoetingen dienen wel gespeeld te zijn vóór de laatste wedstrijd van de
eigen poule.
 Let wel: de originele speeldag blijft behouden, bij deelname aan meerdere
ontmoetingen door dezelfde speler.
 Voor de jeugd dienen alle poule-ontmoetingen gespeeld te zijn op 19 augustus
o Deze laatste poulewedstrijd mag gespeeld worden tot op de eerst daaropvolgende zondag
voor de jeugd of donderdag voor de volwassenen (die in het weekend spelen) voorwaarde
dat de uitslag die avond via ELIT wordt doorgestuurd.
o Bij geen akkoord, blijft de originele datum en uur behouden.
o Wijzigingen van data dienen voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door het gewestelijk
secretariaat.
o De thuisploeg dient 2 terreinen met hetzelfde speeloppervlak ter beschikking stellen voor
de ganse duur van de ontmoeting.

•

Gezien de verminderde inkomsten voor alle clubs, wordt voor 2020 in het art 5 van het gewestelijk
interclubreglement volgende paragrafen vervangen :
o De kosten daarvan worden enkel gedragen door de spelers van de ontvangende
club/ploeg,niet door de bezoekende club/ploeg.
o De ontvangende ploeg mag hiervoor maximaal 11 € aanrekenen per maaltijd.
o De maaltijd die wordt aangeboden is beperkt tot een maximum aantal effectieve spelers
van de bezoekende ploeg.

