COMPETITIEPROTOCOL TORNOOIEN
VERSIE DD. 7/06/21
1.

SPORTIEF

✓

Competitie is zowel indoor als outdoor toegelaten (zowel enkel- als dubbelspel, jeugd als volwassen).

✓

Opgelet: alle wedstrijden dienen om 23u30 afgelopen te zijn. Hou hiermee zeker rekening als je je planning opmaakt.
Matchen die niet beëindigd zijn om 23u30 moeten worden gestaakt en dienen op een later moment te worden verder
gezet.

✓

Voor de Sunweb Tennis Fundays mogen max. 50 personen per bubbel indoor toegelaten worden. Meerdere bubbels per
Funday zijn wel toegestaan, maar dan moeten ze wel strikt gescheiden blijven.

✓

Duid een verantwoordelijke aan die voor en tijdens het tornooi het aanspreekpunt is voor de opvolging van de
verschillende maatregelen in het kader van Covid.

✓

Voorzie voldoende ontsmettingsmateriaal op de club en rond de terreinen!

✓

Zorg voor voldoende verluchting van de cafetaria, gangen, indoorhal,…

✓

Aan de wedstrijdtafel:
o
Alle officials dienen een mondmasker te dragen.
o
Houd steeds 1,5 meter afstand tussen official en spelers.
o
De official ontsmet na elke dag het materiaal dat hij aanraakte (printer, telefoon, PC, stoel, …).
o
De club creëert looplijnen voor de spelers van en naar de wedstrijdtafel zodat de nodige afstand tussen
spelers onderling kan gegarandeerd worden.

✓

Kleedkamers en douches zijn gesloten. Toiletten mogen wel open.

✓

In geval van coronabesmetting van een speler, check www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/.

2.

HORECA

✓

Voor meer info over horeca kan je terecht op http://heropstarthoreca.be/

3.

PUBLIEK

✓

De term 'publiek' wordt als volgt gedefinieerd:
o
Personen rondom de terreinen die naar tennis of padel kijken vallen onder de reglementering 'publiek'.
o
Horecaklanten, conform de horecaregels zittend op het terras, worden niet als 'publiek' beschouwd.
o
Deelnemers aan de wedstrijden die zich op de terreinen bevinden, tellen niet mee als publiek.

✓

Elke tornooi-organisator dient vooraf het Covid Event Risk Model (CERM) in te vullen.
(https://www.covideventriskmodel.be/)

✓

Voor publiek geldt volgende reglementering:
o
Het maximum publiek betreft het aantal personen publiek die op eenzelfde moment aanwezig zijn.
• Indoor voor een zittend publiek, maximum 200 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar).
• Outdoor voor een staand of zittend publiek, maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12
jaar).
o
Publiek mag worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar),
behalve indien het een huishouden betreft;
o
Een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd.
o
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor publiek.

4.

LOKALE MAATREGELEN

✓

In het geval de lokale overheid lokale maatregelen uitvaardigt die impact hebben op de competitie (voor aanvang van of
tijdens het tornooi), neem dan contact op met Tennis Vlaanderen (elit@tennisvlaanderen.be of 02/548 03 00).

Algemene coronamaatregelen
Het blijft belangrijk om ook de algemene hygiënemaatregelen steeds te blijven naleven. Deze kan je steeds nalezen op
www.tennisvlaanderen.be/maatregelen-coronavirus.

