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SECRETARIAATSNIEUWS
CORONA-INFO
UPDATE CORONAMAATREGELEN IN VLAANDEREN
Raadpleeg www.sportafederatie.be/corona voor een volledig overzicht van de maatregelen die vanaf
middernacht in de sportsector van toepassing zijn.
Aangezien alle georganiseerde sporten indoor voor +12-jarigen verboden zijn, zijn ook volleybaltrainingen
niet meer toegelaten.
Outdoor kan er nog gesport worden in groepjes van maximum 4 personen mits de 1,5m afstand
gegarandeerd wordt.
We moedigen iedereen sterk aan om in beweging te blijven en regelmatig buiten te gaan wandelen, fietsen,
lopen, …. Weet dat alle Sporta-leden automatisch 24u/24u verzekerd zijn voor de 7 gezondheidssporten
(wandelen, fietsen, joggen, fitnessen, rolschaatsen, aan yoga doen en zwemmen).
Er staat momenteel geen einddatum op deze maatregelen. Dit zal afhangen van de evolutie van de cijfers,
maar er zal op regelmatige momenten geëvalueerd worden.

VERVOLG SPORTA-VOLLEYBALCOMPETITIE
Gezien het onvoorspelbare verloop van de coronacrisis, de vele onzekerheden en de bezorgdheden en
moeilijkheden bij verschillende ploegen heeft de Sporta-raad Volleybal Antwerpen op 27/10/20
onderstaande beslissingen genomen:
1) Annulatie bekercompetitie
De bekercompetitie wordt geannuleerd.
Eventueel kunnen de wedstrijden die al gepland staan bij Dames Hoger nog gespeeld worden indien beide
ploegen dat wensen (zie puntje 2) en indien toegelaten vanuit de overheid. Hier wordt echter geen vervolg
aan gegeven.
2) Neutralisatie reguliere competitie
De reguliere competitie wordt geneutraliseerd.
- Er zullen geen stijgers of dalers zijn. We starten volgend seizoen in principe met dezelfde indeling als dit
seizoen (onder voorbehoud van de inschrijvingen).
- Ploegen die willen spelen, kunnen spelen, van zodra toegelaten door de overheid en Sporta.
- Ploegen die niet meer willen spelen, hoeven niet te spelen. Er volgt geen boete voor forfait.

Wat betekent dit concreet:
- Van zodra we een beter zicht hebben op wanneer er opnieuw volleybalwedstrijden toegelaten zijn,
zullen we jullie vragen om ons te laten weten welke ploegen opnieuw willen starten.
- De wedstrijden tussen deze ploegen zullen doorgaan volgens de huidige kalender.
Eventueel kunnen er extra wedstrijden in onderling overleg georganiseerd worden en kunnen de
wedstrijden die nog ‘zonder datum’ staan nog gepland worden. De wedstrijden van de ploegen die niet
meer willen spelen, worden geschrapt.
Verdere concrete info volgt nog van zodra de herstart van de wedstrijden in zicht komt.
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Volgende week zal er geen WM verschijnen.

