WEDSTRIJDPROTOCOL SCHEIDSRECHTERS GEWEST TURNHOUT
45' (25' protocol U13 en U11) voor opslag: aankomst + wedstrijdblad
De SR komt toe in de sportinfrastructuur en volgt de lokale richtlijnen, net zoals de teams de lokale
richtlijnen moeten volgen.
Het nazicht van het wedstrijdblad of tablet (dames promo 2 en promo 3) gebeurt in een zo groot
mogelijke ruimte. In deze ruimte draagt iedereen een mondmasker.
De betaling van de SR gebeurt op een discrete wijze voor aanvang van de wedstrijd, waardoor cash
geld in een gesloten enveloppe nog steeds de beste oplossing is. Digitaal kan ook via bankapplicatie
op smartphone of via overschrijving en voorleggen van betalingsbewijs.
Het wedstrijdblad of de tablet wordt ingevuld en bediend door één persoon.
De coach overloopt de ingeschreven deelnemers met de verantwoordelijke en geeft goedkeuring ter
bekrachtiging van alle deelnemers.
45' tot 16' (25' tot 16' protocol voor U13 en U11) voor opslag: opwarming tot aan de toss
De scheidsrechter(s) controle(ren)ert alle personen die op het WB of in de tablet staan, ter plaatse in
de zaal. Dit gebeurt aan de markeerderstafel (promoreeksen) of aan de scheidsrechtersstoel (gewest)
waarbij de spelers en teamleden zich aanbieden aan de verlenging van de 3-meterlijn. Zo kan de
controle perfect plaatsvinden en wordt er een afstand van 1,5 meter gewaarborgd.
16' tot 14' voor de opslag: truitjeswissel, netcontrole en toss
De ploegen stoppen de opwarming, gaan van het speelveld en wisselen eventueel hun opwarmingstruitje naar het wedstrijdtruitje en indien mogelijk in een ruimte niet toegankelijk voor publiek.
Op die moment ontsmet de SR zijn handen. Hij gebruikt de meetstok om de nethoogte te controleren.
Het reglementair plaatsen van de antennes gebeurt door de thuisploeg.
Toss: O Beide kapiteins komen naar het verlengde van de 3m-lijn en voeren o.l.v. de SR de toss uit.
O De SR vult het resultaat in op het WB en laat de kapiteins en de coaches tekenen. In geval
van een markeerder (promoreeksen), laat de SR via de markeerder, de kapiteins en de
coaches tekenen (op de tablet) aan de markeerderstafel
O Daarna zal de SR toelating geven voor de start (14') van de opwarming aan het net
12' voor de opslag
De ploegen bezorgen het opstellingsbriefje aan de SR. Ingeval van markeerder bezorgen de ploegen
het opstellingsbriefje aan de SR of de markeerder.
4' voor de opslag: opstellen voor de wedstrijd
O
Spelers gaan naar de spelersbank en de coach geeft de laatste instructies
O
Spelers lijnen zich op aan de achterlijn met de kapiteins aan de kant van de SRs-stoel
O
De SR staat uiteraard aan de scheidsrechtersstoel
O
Spelers stappen naar 3m-lijn en wensen tegenstander op afstand succes
O
Spelers verlaten het speelveld via de zijlijn naar de spelersbank
O
Basisspelers gaan naar de achterlijn om zich dan te begeven naar het speelveld en nemen
hun juiste positie in. De wisselspelers gaan naar de wisselzone waar ze 1,5m afstand bewaren
of gaan op de spelersbank zitten en hebben hun mondmasker op.

1' voor de opslag: laatste controle
De SR controleert de opstellingen, laat de libero's al dan niet plaatsnemen en start de wedstrijd.
Wisselen van speelhelft tussen de sets
Op het einde van de set gaan de spelers naar de achterlijn en wachten op het signaal van de SR om
van kant te wisselen. De sportzakken worden meegenomen.
De spelers van ploeg A (ploeg links van de SRs-stoel), passeren achter de SRs-stoel. De reservespelers,
de coach en eventueel zijn assistenten, passeren onder het net en op afstand van ploeg B. Indien
onvoldoende ruimte of te dicht bij de supporters passeren zij onder het net vlakbij de SRs-stoel.
De spelers van ploeg B (ploeg rechts van de SRs-stoel), alsook de reservespelers, de coach en
eventueel zijn assistenten passeren tussen de paal en de markeerderstafel.
Opmerking: bij opheffing van de maatregelen inzake afstand kunnen zij elkaar zoals vroeger passeren.
Einde van de wedstrijd: felicitaties en afsluiting wedstrijdblad
De ploegen stellen zich op over elkaar aan de 3m-lijn (kapiteins aan de kant van de SRs-stoel) en
geven een applaus aan elkaar. De SR stelt zich op aan de SRs-stoel.
De beide kapiteins en de scheidsrechter tekenen het WB of ingeval van markeerder, dus via een
tablet, eerst de markeerder, daarna de kapiteins en als laatste de SR.
Algemene richtlijnen
Ontsmetten van de wedstrijdballen (2) voor aanvang van elke set.
Handgel ter beschikking op beide spelersbanken en aan de markeerderstafel voor spelers die tussen
de sets gebruik willen maken van desinfecterend middel om de handen te ontsmetten.
Het spreekt voor zich dat de SR zelf zijn eigen ontsmettingsmiddel mag meebrengen en gebruiken.
De thuisploeg zorgt voor de bediening van het scorebord.
Wisselbordjes worden niet gebruikt.
Elke begeleider van een ploeg draagt ten alle tijden een mondmasker tijdens de wedstrijd.
Bij wedstrijden met een markeerder, dragen alle personen aan de markeerderstafel een mondmasker
(voor - tijdens - na).

