NOC CNR
Na de communicatie vanwege de federale overheid op vrijdag 30 oktober met betrekking tot de lockdown en
de nieuwe uitgewerkte maatregelen inzake de bestrijding van het Covid-virus is de situatie voor wat betreft het
Belgisch volleybal als volgt.
•

•

Alle nationale competities met uitzondering van de beide liga’s staan on hold tot minstens 15 december
2020. Gelet de teams nadien een periode nodig hebben om de trainingen te hervatten voorzien we -onder
voorbehoud van verdere ontwikkelingen- een minimale blokkering van de competities tot en met 7 januari.
Voor de beide liga’s geldt een uitzonderingsprocedure welke met de overheden werd uitgewerkt en door
beide ministers van sport goedgekeurd werd. Mits strikte naleving van een specifiek bijkomende protocol,
welke belangrijke inspanningen vergt van de clubs, wordt de competitie én bekercompetitie verder gezet
zoals initieel voorzien. We hebben als federatie besloten dat de competitie op het hoogste niveau verder zal
doorgaan omdat de federale overheid dit verantwoord vindt om deze in te richten volgens de afgesproken
protocols.
o Wat betreft de Liga Heren hebben de acht clubs zich bereid verklaard de competities met respect
van alle regels verder te zetten.
o Wat betreft de Liga Dames wordt de competitie verder gezet met de vijf clubs die zich in orde hebben
gezet met de gemaakte afspraken en voordien reeds eerder gecommuniceerde protocols. Vier clubs
hebben zich bereid verklaard de competitie op latere datum te hervatten.

Om de volleybalsport blijvend op de kaart te zetten en de inspanningen van clubs en federatie van de voorbije
jaren niet vergooien, is het belangrijk onze sport verder te zetten wanneer mogelijk en rekening houdend met
de veiligheid van de deelnemers.
We kunnen niet weten hoe de COVID-pandemie gaat evolueren en welke beslissingen eventueel genomen zullen
worden. Op dit moment hopen we op een ‘groen licht’ vanaf 16 december 2020. Onderstaande planning is dan
ook in de eerste plaats daarop ingesteld.
Verder verloop seizoen 2020 – 2021
Kampioenschap
LIGA HEREN (LIGH)
De geplande kalender wordt verder afgewerkt onder strikte voorwaarden en mits het volgen van afgesproken
protocols zoals hierboven aangehaald.
LIGA DAMES (LIGD)
Een aantal clubs zijn akkoord te spelen mits rekening te houden met de opgelegde protocols en voorwaarden.
De overige clubs verkiezen dit niet te doen en wensen te wachten tot 16/01/2021 om aan te sluiten bij de
lopende competitie. Hetgeen hen wat tijd geeft om zich in orde te stellen met de voorwaarden van het protocol
(inclusief de testingprocedures) indien deze dan nog van toepassing zouden zijn.
Concreet zal de eerste groep clubs de onderlinge competitiewedstrijden verder afwerken onder de
vooropgestelde voorwaarden. Hiervoor worden deze onderlinge wedstrijden verplaatst naar een vroegere datum
waar nodig.
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De tweede groep clubs zal vanaf 16/01/2021 de bestaande kalender verder afwerken. De uitgestelde
wedstrijden worden gespeeld vanaf 27/02/2021.
Uiterlijk op 18/04/2021 zullen alle clubs de reguliere competitie volledig afgewerkt hebben (H/T). De op dat
moment bestaande rangschikking geldt als eindklassement.
NATIONALE REEKSEN (niveau 2 – 4)
Na een mogelijke GO vanaf 16/12 wensen we niet dadelijk terug op te starten. Dit is vlak voor de feestdagen
en wellicht zullen sommige sportinfrastructuren nog gesloten blijven tot einde 2020.
Om de clubs een inloopperiode te geven, zal de competitie officieel herstarten in het WE van 09-10/01/2021.
Vanaf dan zal de bestaande kalender afgewerkt worden tot 25/04/2021. Dit komt neer op het spelen van de
terugronde volgens de eerder gemaakte afspraken van de clubs.
De reeds gespeelde wedstrijden en resultaten blijven behouden.
De uitgestelde wedstrijden vervallen en worden NIET ingehaald.
Eventuele wedstrijdwijzigingen zijn ENKEL mogelijk indien noodzakelijk ten gevolge van beslissingen van (lokale)
overheden of na een akkoord van de COVID-cel, telkens mits voorlegging van de nodige bewijzen.
Het doel is om 50% van het aantal wedstrijden (per niveau) te behalen.
De rangschikking aan het einde geldt als eindklassement, na toepassing van een coëfficiënt (behaalde punten :
gespeelde wedstrijden x aantal te spelen wedstrijden per niveau) om alle clubs gelijk te schakelen.
BELGIAN CUP – EUROMILLIONS CUP FINALS
Vanwege de gewijzigde situatie en de beperkte tijd zal de bekercampagne verdergaan ENKEL met de LIGAteams en dit vanaf de 1/4e finale, rekening houdend met het loting van 8 oktober 2020.
De aangepaste planning van de beker is terug te vinden op de verschillende sites en in het nieuwe annorama.
Wat betreft de deelnemende teams (andere dan LIGA) zullen inschrijvingsgelden en eventueel gemaakte kosten
in het kader van de BELGIAN CUP – EUROMILLIONS CUP FINALS terugbetaald worden. Hiervoor dient men zich
te wenden tot de respectievelijke vleugels die dit vervolgens zullen afhandelen.
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