Seizoen 2020-2021
Update algemene richtlijnen

Op maandag 7 en dinsdag 8 september gaan we van start!
Wij zijn er ons van bewust dat het een moeilijk seizoen wordt met eventuele
wedstrijdwijzigingen en/of afgelastingen van matchen omwille van nieuw opgelegde regels
of omwille van besmettingen.
Omdat het vlot verloop van het komende seizoen door de pandemie gehypothekeerd
wordt, omdat enkele ploegen niet voltallig kunnen aantreden én omdat blijkt uit onze
rondvraag dat enkele ploegen pas later of helemaal niet wensen te starten met het
volleybal, passen wij artikel 5.1.2 van het Brevo-reglement toe en hebben wij besloten:
-Alle ploegen krijgen een 0-0 voor elke niet gespeelde match (geen forfait en geen boete) op
voorwaarde dat het bestuur hiervan tijdig op de hoogte is gebracht (BRV-regl. Artikel 7.1 en
7.2)
- De rangschikking wordt puur informatief bijgehouden. Op het einde van het seizoen zullen
er geen stijgers, noch dalers zijn en blijven de reeksen dus behouden. Indien ploegen
wegvallen of nieuwe ploegen aansluiten, dan passen we het BRV-reglement art 5.1.3 toe.
Indien er een sportzaal zou gesloten worden of een ploeglid besmet zou geraken, dan is het
de verantwoordelijkheid van de ploegverantwoordelijke om dit dadelijk te melden aan het
B.R.V.-bestuur, die de maatregelen zal nemen die zich opdringen (zie ook artikel 5.1.2
http://brevo.be/pdf/Reglementen.pdf ). Uiteraard willen we er alles aan doen om de
matchen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hiertoe rekenen wij op ieders medewerking
en inschikkelijkheid!
Hierbij maken we aan de ploegen en scheidsrechters de na te leven algemene richtlijnen
kenbaar die wij tot op vandaag konden opstellen met betrekking tot het komende seizoen
2020-2021. Deze richtlijnen dienen strikt opgevolgd te worden en de scheidsrechter zal als
verantwoordelijk persoon gevraagd worden om toe te zien op het naleven ervan. De
richtlijnen kunnen ten allen tijde aangepast worden (strenger/soepeler) en we vragen dan
ook met aandrang dat de ploegverantwoordelijken en scheidsrechters heel regelmatig de
Corona-updates op de BRV-website http://brevo.be/corona.html en/of de BRVFacebookpagina https://www.facebook.com/www.brevo.be raadplegen.
ALGEMENE RICHTLIJNEN
-

De algemene Corona richtlijnen én de specifieke (van het sportcomplex) dienen
steeds toegepast.

-

Mondmasker verplicht tot op het moment dat er actief gesport wordt én 1,5m
afstand (ook op de reservebank en tribune), regelmatig handen ontsmetten.

RICHTLIJNEN VOOR DE PLOEGEN
-

-

-

-

We raden de spelers aan om steeds toe te komen in spelerskledij. Indien het gebruik
van kleedkamers/douches toegelaten is, dan kan hiervan eventueel gebruik gemaakt
worden na de wedstrijd. Je kan op de BRV-website http://brevo.be/corona.html,
maar uiteraard ook op de betreffende stadswebsite info hieromtrent vinden. (Bvb.
voor regio Brugge: https://www.brugge.be/coronavirus/faq#sporten )
Ontsmetten van de wedstrijdbal vóór aanvang van elke set en bij voorkeur ook
tijdens time-outs. Hiertoe brengt elke ploeg voldoende eigen ontsmettende spray
(geen gel) mee en papier (bvb. keukenrol) en stelt die ter beschikking op de
spelersbank. Spelers die tussen de sets gebruik willen maken van desinfecterend
middel om de handen te ontsmetten kunnen hiervan ook gebruik maken.
Wedstrijdblad: gebruik steeds je eigen balpen voor het invullen.
Opstellingsbriefjes: we maken er geen gebruik van. De opstelling dient tijdig vóór
aanvang van elke set, mondeling meegedeeld aan de scheidsrechter.
Verplichte Corona-aanwezigheidslijst: voor de spelers en coach kan het
wedstrijdblad hiertoe dienst doen. Voor andere aanwezigen (extra ploegbegeleiding,
supporters,…) dient de betrokken ploeg de namen, e-mailadressen en
telefoonnummers op te lijsten en 2 weken te bewaren
(https://www.volleyvlaanderen.be/wp-content/uploads/Jouw-hulp-is-belangrijk.pdf).
We vragen met aandrang om het wedstrijdprotocol strikt te volgen.

RICHTLIJNEN VOOR DE SCHEIDSRECHTERS
-

Je komt aan en vertrekt in scheidsrechterskledij.
Breng je eigen ontsmettende spray en wat papier mee om de scheidsrechtersstoel
(plankje en buizen) te ontsmetten.
Draag je mondmasker tot net vóór aanvang van de wedstrijd (bovenop de
scheidsrechtersstoel).
Raak je aangezicht zo weinig mogelijk aan en ontsmet regelmatig je handen.
Gebruik steeds je eigen balpen.
Indien je een elektronisch scheidsrechtersfluitje hebt, dan gebruik je dit. Helaas blijkt
het moeilijk om aan dergelijke fluitjes te geraken. Bovendien en bijgevolg zijn ze
sterk in prijs gestegen. Niettemin blijven wij ons verder informeren.

We vragen met aandrang om het wedstrijdprotocol strikt te volgen en toe te zien op het naleven van de
voorgeschreven richtlijnen.
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