
Bepalingen seizoen 2020-2021 m.b.t. het Coronavirus  

 
Het is de bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur van de Vlaamse Zaalvoetbalbond  

om (bijkomende) maatregelen te nemen wanneer dit noodzakelijk is. Er zal steeds rekening gehouden 

worden met de richtlijnen uitgeschreven door de overheid.  

 

Wanneer de competitie onderbroken wordt en nadien hernomen wordt, zal bij het herstarten van de 

competitie de oorspronkelijke kalender behouden blijven.  (vb. de competitie wordt stopgezet na 6 

speeldagen.  Indien het kampioenschap dan 6 speeldagen stil ligt, zal bij heropstart van de competitie 

gestart worden bij speeldag 12). 

 

Indien de competitie definitief wordt stopgezet nadat de meerderheid (helft +1) van de clubs minstens 

eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of 50% van de geplande wedstrijden gespeeld hebben, zal de 

sportieve eindstand van het kampioenschap opgemaakt worden op het ogenblik van het stopzetten 

van de competitie. 

 

Indien de competitie definitief wordt stopgezet en op dit moment hebben niet alle clubs een gelijk 

aantal wedstrijden gespeeld, zal het principe van het coëfficiënt worden toegepast. Er zal een 

nauwkeurigheid van twee cijfers na de komma worden toegepast. 

De aldus bekomen eindrangschikking duidt de kampioenen aan en desgevallend andere reglementair 

voorziene stijgers en dalers conform het organiek reglement. 

 

Indien de competitie definitief wordt stopgezet vooraleer de meerderheid (helft +1) van de clubs 

minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben of 50% van de geplande wedstrijden gespeeld 

hebben, wordt de competitie geannuleerd. 

 

In dit scenario zijn er dan geen stijgers of dalers. Alle ploegen zullen het volgend seizoen starten in 

dezelfde afdeling als in het geannuleerde kampioenschap. Indien ploegen niet meer deelnemen aan 

het volgende seizoen, kan de Raad van Bestuur beslissen of de vrijgekomen plaatsen al of niet zullen 

ingevuld worden door een andere ploeg. 

 

Bij alle andere onvoorziene scenario’s die zich dan nog zouden kunnen voordoen, zal een beslissing 

genomen worden door de Raad van Bestuur. 


