KLEURCODE ORANJE
PROTOCOL TENNIS EN PADEL
COMPETITIE - LESSEN EN STAGES

COMPETITIEPROTOCOL
1.

TORNOOIEN EN INTERCLUB

✓

Outdoor kunnen zowel enkel- als dubbelwedstrijden gespeeld worden. Indoor mogen uitsluitend enkelwedstrijden
gespeeld worden (geen dubbelwedstrijden).

✓

Voor tornooien is er geen limiet op het aantal deelnemers.

✓

Er wordt aan iedereen gevraagd om zich op weg naar een sportactiviteit niet in een auto of met het openbaar vervoer te
verplaatsen in gezelschap van mensen buiten hun sociale bubbel, tenzij iedereen een mondkapje draagt en maximaal
afstand houdt.

✓

Planning van tenniswedstrijden – Vermijd wachttijden!
o
Tenniswedstrijden worden steeds op minstens 1u45 gepland (1u15 voor de poulewedstrijden U9 en U11)! Dit
geeft tijd voor extra taken zoals desinfecteren van scorebord, plaatsen enkelspelpaaltjes, ….
o
Er mag nooit op méér terreinen dan voorzien in de club gepland worden!
o
Tabellen en dagplanning hoeven niet uitgehangen te worden. Met de app en website van Tennis Vlaanderen
kunnen de spelers steeds up to date info raadplegen.

✓

Aan de wedstrijdtafel:
o
Houd steeds 1,5 meter afstand tussen officials en spelers.
o
Draag een mondmasker aan de wedstrijdtafel indien het indoor is. Als de wedstrijdtafel outdoor staat, draag
dan een mondmasker als je 1,5m afstand niet kan garanderen.
o
Geef geen handshake.
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.
o
Het betalen van inschrijvingsgeld gebeurt bij voorkeur cashless! Tip: gebruik Bancontact of een
betaalapp.

✓

Kleedkamers en douches zijn gesloten.

✓

Beperk de risico’s door aangepaste richtlijnen voor materiaal op het terrein:
o
Bij voorkeur worden losse stoelen i.p.v. spelersbanken geplaatst op minstens 1,5 m van elkaar,
langs elke kant van het net.
o
Enkel de clubverantwoordelijke of wedstrijdleider plaatst de enkelspelpaaltjes.
o
Steeds dezelfde speler bedient het scorebord tijdens zijn match. Diegene die het scorebord
bedient, ontsmet ook het scorebord na de match.

✓

Enkelfinales dienen geleid te worden door een scheidsrechter.
o
De scheidsrechter ontsmet de scheidsrechtersstoel na het einde van de match.
o
Geef als scheidsrechter geen hand aan de spelers.

✓

We adviseren om geen receptie of prijsuitreiking te organiseren.

✓

Wat bij coronabesmetting van 1 speler uit dubbelteam of interclubploeg?
o
Speler kan niet spelen tot de arts goedkeuring geeft om activiteiten te hervatten.
o
Interclubteam moet zelf bekijken of ze nog een ploeg kunnen afvaardigen (i.f.v. eventuele quarantaines).
o
Een besmetting is geen geldige reden voor uitstel van de interclubontmoeting/wedstrijd.
o
Als dit leidt tot een FF van de interclubontmoeting zal dit niet bestraft worden. In een tornooi heeft dit een
WO als gevolg.

2.

PUBLIEK

✓

De term 'publiek' wordt als volgt gedefinieerd:
o
Personen rondom de terreinen die naar tennis of padel kijken vallen wel onder de reglementering 'publiek'.
o
Publiek mag ook stilstaand (statisch staand) zijn, met behoud van de algemene regels m.b.t. social
distancing.
o
Horecaklanten, in het clubhuis of op het terras, worden niet als 'publiek' beschouwd.
o
Deelnemers aan de wedstrijden die zich op de terreinen bevinden, tellen niet mee als publiek.
Voor publiek geldt volgende reglementering:
o
Indoor is geen publiek toegelaten.
o
Outdoor is publiek toegelaten conform de bepalingen daarover in het Ministerieel Besluit
(https://www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol-voor-sportevenementen.pdf).
o
Het maximum publiek betreft het aantal personen publiek die op eenzelfde moment aanwezig zijn.
o
Elke tornooi-organisator dient vooraf het Covid Event Risk Model (CERM) in te vullen.
(https://www.covideventriskmodel.be/)
De club is zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de publieksaantallen niet overschreden worden. We raden
aan een steward aan te duiden om dit in goede banen te leiden.

✓

✓

3.

AANVULLENDE MAATREGELEN VOOR ORGANSATIE SUNWEB KIDS TOER

✓

Onthaal en inschrijvingen: Indien er niet voldoende ruimte is om wachtenden in een rij te laten aanschuiven met
behoud van social distance, adviseren we om bv. meerdere wedstrijdtafels (ev. per kleur) te voorzien.

✓

Tijdens de pauze blijven kinderen in hun kleurgroepjes.

✓

Draag een mondmasker aan de inschrijvingstafel als die indoor staat. Staat de tafel outdoor? Draag dan een mondmasker
als je 1,5m afstand niet kan garanderen. Draag ook een mondmasker op de terreinen.

LES- EN STAGEPROTOCOL
LESVOLGERS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Betreed pas het terrein als de spelers voor jullie de baan hebben verlaten.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar, tenzij je jonger ben dan 12 jaar.
Tijdens de training moet je geen mondmasker dragen.
Als je indoor traint, vermijd je contact zowel met trainers als andere spelers, tenzij je jonger bent dan 12 jaar.
Bij trainingen wordt geen publiek toegelaten, tenzij noodzakelijk om medische redenen bij de begeleiding van
kinderen of personen met een beperking
Voor verplaatsingen van en naar de terreinen, draag je indoor een mondmasker vanaf 12 jaar of outdoor als je
geen 1,5 m afstand kan houden (uitzondering: tijdens stage of kampen en enkel in contacten met de stagebubbel).
Raak het didactisch materiaal niet aan, tennisballen mag je wel aanraken.
Volg de algemene hygiënische regels en de regels voor spelers.
De stagebubbel voor een kampgroep is maximaal 20 personen. De bepalingen over de organisatie van een
sportkamp staan in het protocol van Sport Vlaanderen.

TRAINERS EN CLUB
✓ Voorbeeldfunctie als trainer:
o Bereid je training goed voor
o 12+: de trainer voorziet aangepaste trainingsvormen waarbij 1,5 m gegarandeerd blijft
o Zorg dat de regels goed worden nageleefd
o Houd 1,5 meter afstand met alle lesvolgers
o Vermijd aanrakingen
✓ Didactisch materiaal:
o Ballen mogen gemeenschappelijk worden aangeraakt
o Didactisch materiaal wordt enkel door de trainer met de hand aangeraakt
o Desinfecteren van het lesmateriaal na de training
✓ Mondmasker:
o Tijdens trainingen hoeft de trainer geen mondmasker te dragen, tenzij hij/zij dichterbij de speler komt
voor instructies
o Indien de trainer zich indoor verplaatst van en naar het terrein, draagt de trainer een mondmasker
(uitzondering: tijdens stage of kampen indien de trainer zich enkel begeeft in de stagebubbel). Als de
trainer zich outdoor verplaatst draagt hij enkel een mondmasker als hij/zij geen 1,5m afstand kan
houden.
✓ Lesvolgers:
o Les kan gegeven worden aan maximaal 50 personen (inclusief trainer)
o Er mogen maximaal 12 personen/ terrein (uitzondering -12 jarigen).

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.

