Protocol jeugdvolleybal seizoen 2020-21.
1.Competitie.
Aankomst in de infrastructuur.
Om de beurt gaat men in team naar de kleedkamer.
De teams kruisen hierbij elkaar niet.
Ieder team heeft het eigen ontsmettingsmiddel bij de hand.
Rekening dient gehouden met de plaatselijke regels per
sportinfrastructuur.

Mondmasker !
Spelers in de speelzone dienen GEEN mondmasker te dragen.
Buiten de speelzone draagt men een mondmasker.
Enkel aan tafel in het cafetaria en in de kleedkamer met je team alleen
moet het mondmasker niet.

Wedstrijdblad.
Wedstrijdblad/tablet dient ingevuld in de hal zelf of in een voldoende grote
en open ruimte.
De mogelijke markeerder heeft steeds een mondmasker op.
Voor de wedstrijd:
Lijst spelers beide teams.
Handtekeningen beide coaches en kapiteins.

Na de wedstrijd:
Handtekening van beide kapiteins en scheids.
**Bij mogelijke markeerder geven de kapiteins en de scheids toelating dat
de markeerder tekent.

Opwarming.
Tot 16 minuten voor opslag !
Vanaf dan inslaan aan het net.
5 minuten voor opslag wordt gedurende 2 minuten opslag geoefend.

Laatste 3 minuten.
Spelers verzamelen
Opstelling van allen aan de achterlijn en op teken van de scheids wordt
naar de 3-meterlijn gegaan en geeft men applaus aan elkaar.
!! GEEN HANDJES DUS !!
Reservespelers gaan naar de bank en basisploeg neemt hun plaatsen in op
het terrein.

Tijdens de wedstrijd.
Er wordt gewisseld in het achterveld. GEEN gebruik van bordjes !
Het scorebord wordt bediend door de THUISPLOEG !
De coach mag enkel aan de zijde van de reservebank van streepjeslijn tot
achterlijn en dient te coachen MET mondmasker.
De mogelijke assistent moet ZITTEN en MET mondmasker. Mag praten
met reserves en gewisselde spelers en uitleg geven tijdens de time-out.
GEEN groepsflessen ! Iedereen drinkt zijn eigen water !
Best handgel aanwezig op de bank !

Wisselen tussen de sets.
Spelers naar de achterlijn en samen met de reserves achter de paal om
naar de andere zijde. Men wisselt van kant in tegenwijzerzin.
De bank dient ontsmet te worden na elke set.
De wedstrijdballen dienen ontsmet te worden.
DUS: NIEMAND onder het net door !

Einde van de wedstrijd.
Spelers gaan naar de achterlijn, de reserves komen er bij en dan gaan ze
op een teken van de scheids naar de 3-meterlijn en geven elkaar applaus.
Daarna gaat men weer gescheiden naar de kleedkamers.

Toeschouwers.
Er mogen in principe 200 toeschouwers aanwezig zijn per activiteit.
(Waarschijnlijk zal dit slechts uitzonderlijk kunnen in onze sporthallen)
Er dient rekening gehouden te worden met de ruimte die iedere sporthal
te bieden heeft, met de huisregels per sporthal en met de algemene
regels rond corona van de overheid.
Blaasinstrumenten worden voorlopig thuis gelaten, trommels e.d. zijn af
te raden (Ze moeten in elk geval door één man gebruikt en ontsmet.).
Overal dient het mondmasker gebruikt, behalve als de ruimte zo groot is
en de afstand op de tribunes zo groot zijn dat de basisregel rond afstand
i.v.m. corona kan verzekerd worden.

Seizoensverloop en rangschikkingen.
Indien we door omstandigheden niet aan 50% van onze wedstrijden
geraken en er niet meer kan gespeeld worden de rest van het seizoen,
wordt het seizoen geneutraliseerd.
Wanneer we niet aan 50% geraken, maar na Kerst kan er opnieuw
gespeeld worden, doen we een herindeling en spelen zo een tweede deel
van de competitie.
Indien we niet aan 50% geraken, maar later op het seizoen kan er terug
gespeeld worden zorgt de competitieleiding voor een aangepast verder
verloop van de competitie.
In de twee laatste gevallen zal dit laatste deel bepalend zijn voor plaatsing
voor mogelijke eindrondes (Vlaams en Belgisch).

Kunnen we meer dan 50% van onze wedstrijden spelen dan wordt op het
moment van onderbreking de ranking genomen van het maximum aantal
wedstrijden die alle ploegen van een reeks gespeeld hebben.
Voor Kerst bepaald die ranking dan de indeling van een mogelijke ronde
na Kerst.
Na Kerst bepaald die ranking dan de plaatsing voor mogelijke eindrondes.
(Vlaams en Belgisch).

Corona !
Indien in een team corona werd vastgesteld mag dit team twee weekends
niet spelen.
Indien dit werd vastgesteld voor de vrijdag na de laatste wedstrijd mogen
de teams waar tegen ze speelden van de vorige twee weekends twee
weekends niet spelen.
Indien dit werd vastgesteld de vrijdag na de laatste wedstrijd mag het
laatste team waar tegen ze speelden twee weekends niet spelen.
De wedstrijden mogen gratis verplaatst worden om ingehaald te worden.
Dat mag elke dag van de week zijn !

2.Beker.
Zie het draaiboek en reglementen van de jeugdbeker op de site.

3.Champions League en eindronden.
Gaan voorlopig allemaal door en je kan hier de info vinden op de site van
Volley Vlaanderen.

**Voor de rest zal het hopen zijn dat alles zo “normaal“ mogelijk verlopen
kan en zal het flexibel omgaan worden met richtlijnen en wijzigingen van
de overheid.

