Clubkampioenschappen
Deze handleiding is ontwikkeld om ‘corona-proof’ de clubkampioenschappen te kunnen
organiseren. Hierin staat beschreven waar je rekening mee dient te houden in verband met de
maatregelen in strijd tegen het coronavirus. Deze handleiding zal op basis van de actualiteit
worden aangepast.

1. Aanvraag en publiceren
Het is mogelijk om de clubkampioenschappen gratis aan te vragen en te publiceren via
MijnKNLTB. Hierdoor kun je voor de indeling gebruik maken van de rating en speelsterkte. De
resultaten tellen niet mee voor DSS.
2. Format
Zolang het clubhuis gesloten is dienen spelers zich 5 minuten voor de wedstrijd te melden en
direct na afloop weer te vertrekken. Houdt hier rekening mee met het bepalen van het format.
o Bedenk van te voren na welke onderdelen je gaat organiseren, enkelspel/dubbelspel en
bepaal de doelgroep junioren/senioren/starters/rolstoeltennissers
o

Bepaal van te voren volgens welk format je gaat spelen:
- Speel op tijd, bijvoorbeeld wedstrijden van een uur. Plan niet alle banen op hetzelfde
starttijdstip, maar bijvoorbeeld per kwartier. Dit voorkomt dat alle spelers van een
bepaalde ronde zich tegelijk komen melden en de stand door komen geven. Zie
hieronder een voorbeeld planning:
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17.30 – 18.30
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17.45 – 18.45
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- Speel om 2 gewonnen sets met een derde set wedstrijdtiebreak. Bij dit format is het wel
van belang om rekening te houden met een ruime planning (min. 2 uur per wedstrijd). Als
wedstrijden uitlopen ontstaat er een samenkomst van spelers op het park. Plan ook hier
niet alle banen op hetzelfde starttijdstip. Dit voorkomt dat alle spelers van een bepaalde
ronde zich tegelijk komen melden

3. Communicatie
Denk eerst goed na met welke boodschap je spelers gaat werven voor de
clubkampioenschappen en daarna welk communicatie kanaal je gaat gebruiken om het
onder de aandacht te brengen. Hierbij kun je denken aan:
o
o
o
o
o

Trainer
Persoonlijk mensen uitnodigen
Social media
Nieuwsbrief
ClubApp

4. Voorbereiding
o Plan de wedstrijden vooraf en communiceer de indeling richting de spelers
o Plan niet alle banen op hetzelfde starttijdstip, maar bijvoorbeeld per kwartier. Dit
voorkomt dat alle spelers van een bepaalde ronde zich tegelijk komen melden.
o In de toernooibepalingen kun je opnemen met welke maatregelen spelers rekening
moeten houden.
5. Toernooicommissie
o Houdt binnen de toernooicommissie ook rekening met de maatregelen rondom corona.
Er dienen maximaal 2 mensen uit de toernooicommissie aanwezig te zijn per dag.
o Bij de jeugd clubkampioenschappen heb je als toernooicommissie ook de taak van
toezichthouder.
6. Waar moet je als organisatie rekening mee houden?
o Zolang het clubhuis gesloten is dienen spelers zich 5 minuten voor de wedstrijd te
melden en na afloop direct weer te vertrekken
o Geen publiek aanwezig
o Geen nevenactiviteiten
o De resultaten tellen niet mee voor DSS
7. Waar moeten spelers rekening mee houden?
o Houd 1,5 meter afstand tot iemand anders
o Clubhuis alleen open voor toilet (mits het clubhuis is geopend)
o Ga niet met je partner of tegenstander op één bankje zitten
o Wissel van baanhelft met de klok mee
o Zolang het clubhuis is gesloten ga je na het tennissen meteen weer naar huis
o De algemene hygiëneregels:
- Was je handen voor en na het spelen
- Schud geen handen en geef geen high fives
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
- Blijf thuis bij klachten

