Interclubkampioenschappen
Aanvullende richtlijnen gewest Oost-Vlaanderen 2020
AANPASSINGEN INTERCLUB 2020 TEN GEVOLGE VAN COVID-19
Zie aanpassingen t.o.v. 2019
Aanpassingen ingevolge Covid-19 (naar Plan B) in fluo blauw of enkel doorstreept indien niet van
toepassing
1. REGELS BIJ DE INSCHRIJVINGEN
1. Per ontmoeting moeten minimum 2 terreinen ter beschikking zijn tenzij dit niet haalbaar is door
meerdere thuisontmoetingen. Dan zal de club maatregelen nemen om de ontmoeting vlot te laten
verlopen (bij de uitnodiging melden aan de tegenstrevers en afspraken maken om eventueel vroeger
starten, op verplaatsing spelen).
Wanneer de 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
(zie art 11) of op de terreinen van de bezoekende club (de oorspronkelijke thuisploeg voorziet de
wedstrijdballen en blijft verantwoordelijke voor de ingave van de uitslagen in ELIT. Aan de
bezoekende ploeg wordt gevraagd zich hierin flexibel op te stellen.
2. Het aantal terreinen van de eigen accommodatie van de club (zowel binnen als buiten) moet
beschikbaar blijven gedurende de ganse periode van de interclubcompetitie.
De club dient op de interclubdag het nodige aantal terreinen, ook de binnenterreinen, gratis ter
beschikking te stellen. Enkel indien beide ploegen overeenkomen elders te spelen, doch dit kan nooit
verplicht worden noch binnen noch buiten, zullen de ploegen de kosten voor deze ontmoeting delen.
Voor uitgestelde ontmoetingen zie artikel 11.
3. Elke deelnemende club dient over 2 actieve interclubleiders (of 1 actieve wedstrijdleider) te
beschikken. De interclubleider moet tijdens de ganse duur van de betrokken interclub ontmoeting
aanwezig zijn. Voor de taken van de interclubleider gelieve Appendix A Arbitrage van het ‘Reglement
Interclubkampioenschappen’ nauwkeurig na te lezen.
4. De jeugdontmoetingen mogen, mits onderling akkoord, verlaat worden (zie artikel 11).
5. De inschrijvingen van het voorjaar gelden niet meer, de interclubploegen zullen op tussen
onderstaande data opnieuw ingeschreven worden via de Elit-webtoepassing


Vanaf 1 tot 15 mei: Jeugd: U9 gemengd, 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


6.

Bij te weinig inschrijvingen in een reeks zullen wij maximaal gaan voor de supragewestelijke interclub
zonder dat voorafgaand de ploegen worden gecontacteerd (tenzij er een wijziging is van de speeldag
O-VL tov W-VL). Zij hebben dan de keuze om in te schrijven in een andere reeks of in een poule te
spelen met de ploegen van andere gewesten. Indien er supragewestelijke wordt gespeeld is het
reglement “INTERCLUB 2020 - REGLEMENT SUPRAGEWESTELIJK” van toepassing. (Zie website Tennis
Vlaanderen)

Van zodra de interclubkalender opgemaakt is
zijn er geen toevoegingen of wijzigingen van het aantal ploegen meer mogelijk!
Een al ingeschreven ploeg annuleren, vóór of na het opmaken van de kalender, heeft steeds een
boete als gevolg (zie Appendix E Straffen en boetes van het ‘Reglement
Interclubkampioenschappen’)
Gelieve dus uw inschrijvingen met extra aandacht na te kijken vooraleer ze door te sturen.

2. INDOOR SPELEN
Voor alle interclubontmoetingen (zowel bij volwassenen als bij jeugd) kan de interclubleider beslissen
(vb. bij slechte weersomstandigheden, bij onbespeelbare terreinen, …) om indoor te spelen dit enkel in
de eigen accommodatie van de thuisploeg.
Zowel de bezoekende als de thuisspelende ploeg dienen deze beslissing te aanvaarden.
3. ALGEMENE INFORMATIE
1. Ballen
Bij de gewestelijke ontmoetingen worden alleen nieuwe ballen voorzien voor de enkelwedstrijden
(niet voor de dubbelwedstrijden) zie art. 23 en appendix G van het reglement van de interclub
kampioenschappen.
Bij de dubbelinterclub worden de eerste twee dubbels met nieuwe ballen gespeeld. De twee volgende
dubbels worden met de ballen gespeeld van de eerste dubbels.
Bij de jeugdinterclub moeten de ballen voor -9 en -11 (midi en overgangsballen) in zeer goede staat
zijn.
2. Terreinen
De laagste 2 reeksen bij de heren, dames en leeftijdscategorieën kunnen verplicht worden om te
spelen op verschillende terreinbedekkingen, zelf indoor of op terreinen met ingefreesde midi lijnen,
indien de outdoorterreinen bezet zijn door andere interclubontmoetingen. Er kunnen (in bovenstaand
geval) geen kosten worden aangerekend voor het gebruik van de accommodatie of huur van
aangepaste schoenen.
3. Uitnodiging
De ontvangende club stuurt ten laatste 4 dagen voor de ontmoeting een uitnodiging naar de
interclubverantwoordelijke of kapitein van de bezoekende club met de specificaties over de terreinen
(evt aangepaste schoenen) en het eten (oa prijs, inschrijving…)
4. Toevoegingen van spelers
Spelers kunnen onbeperkt toegevoegd worden
Tot uiterlijk 15/07/2020 zijn er toevoegingen op de inschrijvingslijst met spelers mogelijk.
Ook hiervoor alles opsturen via de Elit-webtoepassing.
5. Eindronde
Volwassenen : er zijn geen eindrondes.
Jeugd : De Gewestelijke eindronde jeugdinterclub wordt nog georganiseerd, maar de Landelijke
Eindronde Jeugdinterclub wordt geannuleerd (zie reglement jeugdinterclub 2020).
De eerste en de tweede gerangschikte van elke poule spelen de eindronde.
Indien in een reeks slechts 1 poule is, zal geen eindronde worden gespeeld. De winnaar van de poule
is kampioen.
6. Intergewestelijke eindronde
Er is geen intergewestelijke eindronde dit jaar
Tijdens de intergewestelijke eindronde trakteert de Oost-Vlaamse thuisclub de spelers van de
bezoekende club op een maaltijd (minimum een broodjesmaaltijd).
7. Start Interclub / Speeldagen : Data van de speeldagen voor de zomerinterclub op woensdag,
zaterdag en zondag
De Jeugdinterclub start vanaf zaterdag 27 juni 2020, De Gewestelijke Interclub volwassenen start
op zaterdag 29 augustus 2020.
Speeldagen volwassenen augustus september
• 29/30 augustus
• 05/06 september
• 12/13 september
• 19/20 september
• 26/27 september

Speeldagen jeugd : Juli /augustus
• 27 - 28 juni
• 04 - 05 juli
• 11 – 12 juli
• 18 – 19 juli
• 25 – 26 juli
• 01 - 02 augustus
• 08 – 09 augustus
• 15 – 16 augustus

Speeldagen jeugd 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.

Maand
woensdagen
April
22 - 29
Mei
6 – 13 – 20 - 27
Juni
3 – 10 - 17
extra speeldagen die kunnen gebruikt worden:
en maandag 1/6 (Pinkstermaandag)

zaterdagen
25
2 – 9 – 16 – 23 - 30
6 – 13 – 20
vrijdag 01/05, donderdag

zondagen
26
3 – 10 – 17 – 24 - 31
7 – 14 – 21 - 28
21/5 (Hemelvaart)

8. Gewestelijke finales voor de jeugd
- De finales van de jongens en meisjes worden gespeeld op 27 en 28 juni 2020
- bij regenweer wordt er indoor gespeeld.
9. Gewestelijke finales voor de volwassenen
Alle finales worden geleid door een neutrale interclubleider.
10. De speeldagen en aanvang van de ontmoetingen:
Belangrijkste en enige wijziging in overleg met Tennis Vlaanderen betreft de planning van de
ontmoetingen jeugdinterclub waarbij jongens op zaterdag spelen en meisjes en gemengd op
zondag. Motivatie : zo kunnen de tornooien op zaterdag hun jongensmatchen plannen en op
zondag de meisjesmatchen.
Alle ploegen moeten een kwartier vóór de wedstrijd aanwezig zijn!
Woensdag
Donderdag
Zaterdag

voormiddag
namiddag

Zondag

14u00

U9 gemengd

15u00

Jongens/meisjes U11

13u00

H65, H70

09u00

Jongens U11 – U13 – U15 en U17

13u00

H25, H35, H45, Dames

10u00

13u00

Heren met 4 spelers: reeksen 1 t/m 4
Gemengd U9
Meisjes U11 – U13 – U15 en U 17
Heren met 4 spelers: reeksen 5 t/m 7

14u00

D25, D35, D45, H55, H60

09u00

11. Verlaten/vervroegen van ontmoetingen en/of onderbroken ontmoetingen
In de Gewestelijke volwassenen Interclub kunnen ploegen mits onderling akkoord, de ontmoeting
vroeger spelen (dit kon altijd) maar nu ook later spelen tot ten laatste de officiële datum van de
voorlaatste speeldag (de laatste speeldag kan niet later gespeeld worden dan de officiële datum).
Zowel voor het vervroegen als het verlaten van de ontmoeting moet dit in onderling akkoord
(schriftelijk) en dit akkoord moet vooraf gemaild worden naar
OostVlaanderen@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.
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 OostVlaanderen@tennisvlaanderen.be.
De uitslagen dienen zo spoedig mogelijk na de interclub in de Elit-toepassing ingevuld te zijn.
De Gewestelijke Eindronde Jeugdinterclub wordt wel georganiseerd, maar de Landelijke
Eindronde Jeugdinterclub wordt geannuleerd.
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
OostVlaanderen@tennisvlaanderen.be.
Bij geen akkoord, blijft de originele datum en uur behouden
Speeldag op …

Ontmoeting uiterlijk af te werken de
daaropvolgende …

maandag

vrijdag

dinsdag

zaterdag

woensdag

zondag

donderdag

maandag

vrijdag

dinsdag

zaterdag

woensdag

zondag

donderdag

12. Kalender en uitslagen
De kalender en alle uitslagen van de gewestelijke volwassen interclub kunnen via
www.tennisvlaanderen.be geraadpleegd worden.
Door omstandigheden zal de competitie van de volwassenen beperkt zijn tot 5 speelweken. Omdat
we dit jaar willen inzetten op maximaal speelplezier zullen in poules met meer dan 6 ploegen niet
alle ploegen tegen elkaar spelen. Wij zullen deze bij de loting niet opsplitsen in kleinere poules om
zoveel als mogelijk te kunnen spelen. Daarnaast zullen kleinere poules, in de mate van het
mogelijke, sneller supra-gewestelijk spelen om tot zoveel mogelijke speeldata te komen.
4. OPMERKING IN VERBAND MET DE WEDSTRIJDFORMULES
Eerste en tweede set: altijd een gewone (volwaardige) set
indien tiebreak: gewone tiebreak (tot 7 punten met 2 punten verschil)
Indien derde set:
3E SET

ENKELSPEL

DUBBELSPEL

Jeugd

gewone set (1)

match tiebreak (2)

Volwassenen
D45 – D55
H60 – H65 – H70
Recreatieve Dubbelinterclub

gewone set (1)

match tiebreak (2)

match tiebreak (2)

match tiebreak (2)
match tiebreak (2)

gewone set – indien tiebreak : gewone tiebreak (tot 7 punten met 2 punten verschil)
match tiebreak: tot 10 punten met 2 punten verschil
5. MEEDELEN VAN UITSLAGEN
Door te sturen door de interclubverantwoordelijke van de thuisploeg
1 Hoe?

Elektronisch met ELIT, na ondertekening door de interclubleider!

Voor het te laat meedelen
van de uitslagen wordt een
boete van 25 euro
toegepast

2 Uiterlijk wanneer?

Onmiddellijk na het beëindigen van de ontmoeting.
Dit geldt ook voor opgeschorte wedstrijden. De
uitslagen dienen onmiddellijk na het beëindigen
van iedere wedstrijd worden aangevuld.

3 Wat doen bij
opmerkingen?

De opmerkingen vermelden op het uitslagenblad (print dit blad uit, laat het
tekenen door de interclubleider en de beide kapiteins en bewaar het!)

4 Wat doen bij
opgeschorte
wedstrijden?

Stuur zo vlug mogelijk een e-mail naar het gewestelijk secretariaat
(oostvlaanderen@tennisvlaanderen.be) met vermelding van het wedstrijdnummer
en de nieuwe speeldatum.

5 Wat doen bij niet
gespeelde dubbels?

Invullen op het uitslagenblad als “0-0 opgave"

6 Wat doen bij een
Vul het uitslagenblad manueel in en fax het naar Tennis Vlaanderen Brussel op nr.
elektronisch defect? 02/548.03.09 of 02/548.03.03, onmiddellijk na het beëindigen van de
(Elit onbruikbaar)
ontmoeting.

6. INTERCLUBCOMMISSIE
Gelieve alle contacten, zoals onvoorziene situaties en eventuele klachten, tijdig te richten aan het
gewestelijk secretariaat (oostvlaanderen@tennisvlaanderen.be)
Probleemgevallen worden behandeld door de gewestelijke interclubcommissie.
7. EXTRA INFORMATIE
-

Interclubverantwoordelijke : Wim Langbeen interclub@tennisoostvlaanderen.be GSM 052427500

Wij raden u aan, vooraleer de interclubcompetitie start, de eventueel aangepaste interclubreglementen
(volwassen- en jeugdinterclub) en vooral wat covid-19 betreft, nog eens grondig door te nemen (zie
WWW.TENNISVLAANDEREN.BE)

Veel succes!

