CORONARICHTLIJNEN WEDSTRIJDEN
SPORTA-VOLLEYBAL VLAAMS-BRABANT
VERSIE 28/10/21
De voornaamste aanvullingen van Sport Vlaanderen op basis van de beslissingen door het
Overleg Comité van 26 oktober 2021, gevat in het federaal ministerieel besluit van 28
oktober 2021 staan in het roos.
Via deze link kan je de huidige regels voor de sport gepubliceerd door Sport Vlaanderen
raadplegen. Lees dit zeker goed na, breng je clubleden hiervan op de hoogte en hou je aan
deze richtlijnen
Hou er rekening mee dat er lokaal strengere regels kunnen gelden. Gelieve deze regels te
respecteren en op te volgen.
Specifiek voor onze volleybalwedstrijden geven we aanvullend onderstaande richtlijnen:

VOOR DE WEDSTRIJD
-

Van zodra je de sporthal betreedt, is het verplicht om een mondmasker te dragen, ook
in de kleedkamers.
De thuisploeg zorgt (eventueel in samenspraak met de uitbater van de accommodatie)
voor schoonmaakmiddelen om het materiaal te ontsmetten en handgel voor de
aanwezigen zowel in de inkomhal als naast het volleybalterrein.
Hou bij de controle van de lidkaarten, het invullen van het wedstrijdblad en de toss de
nodige afstand. Er worden geen handen geschud.
Maak de nodige afspraken. Bv. spelen op één speelveld is geen verplichting maar is
toegestaan als de ploegen dit wensen en geen van beide ploegen hierdoor benadeeld
wordt.

TIJDENS DE WEDSTRIJD
-

Trainers en wisselspelers houden tijdens de wedstrijd het mondmasker op. Enkel als je
aan het sporten bent, moet je geen mondmasker dragen.
Gebruik je eigen drinkbus
Bij de terreinwissel tussen de sets gaan zowel de spelers (ook de reservespelers!) als de
coach in tegenwijzerzin naar het andere terrein.
De thuisploeg ontsmet de wedstrijdbal na elke set.

NA DE WEDSTRIJD
-

Vervang het handen schudden na de wedstrijd door een kort applaus naar de
tegenstander en de scheidsrechter.
Hou de nodige afstand bij het ondertekenen van het wedstrijdblad.
De thuisploeg ontsmet het gemeenschappelijk materiaal.
In de kleedkamer is het verplicht om een mondmasker te dragen, behalve in de douche.
Als je na de wedstrijd iets gaat drinken in de cafetaria, hou dan rekening met de geldende
regels in de horeca.
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