RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN FOR DELTAGERE OG TILSKUERE
Turneringen er et tillitsbasert arrangement der vi forventer at alle forholder seg til turneringens
retningslinjer, men også regler og retningslinjer myndighetene setter for smittevern. Følg også med
på oppslag på området med praktisk informasjon og informasjon om smittevern.
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Personer med symptomer på smitte skal holde seg hjemme. Om noen får symptomer på
smitte underveis i turneringer skal de umiddelbart forlate turneringen.
Alle som oppholder seg på anlegget skal holde anbefalt avstand til hverandre. Bare spillere
på banen er fritatt fra dette under kamp.
Hvert lag/klubb og tilhørende tilskuere vil få tildelt et eget område der de kan oppholde seg
på anlegget mellom kamper. Vi minner om at 1-metersregelen gjelder også innenfor dette
området.
Baneansvarlige og baneverter veileder deltagere og lagledere, og påser at turneringen
gjennomføres på en trygg måte.
Arrangør vurderer fortløpende om smittevern overholdes og brudd på dette vil medføre
advarsel og i verste fall bortvisning av enkeltpersoner eller lag.

KAMP
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Kun forhåndsregistrerte spillere og lagledere har tilgang til baneområdet (kunstgresset).
Et lag kommer samlet til oppsatt bane før kamp og forlater kunstgresset samlet når kamp er
ferdigspilt.
Ta med dere egne vester til bruk hvis dere som bortelag har lik draktfarge som hjemmelaget
Nye lag slippes inn på baneområdet når banen er tom.
Alle spriter hender når de går inn på baneområdet.
Lagene må regne med å varme opp før de kommer til sin bane.
Lagene hilser uten fysisk kontakt med andre spillere, lagledere eller dommere.
Dommer samler kapteinene på midtbanen før kampen settes igang. Det utveksles et ”hei og
lykke til” og dommer bestemmer hvem som starter med ballen.
Lagene takker for kampen ved å stille seg mot hverandre på midtbanen og klappe for
hverandre.
Lagene trekker så ut av baneområdet så snart de kan.

DØMMING
Vi har mange nye og unge dommere med oss på turneringen og vi ønsker at også disse får en fin
opplevelse. Respekter dommernes avgjørelser også om du er uenig. Eventuelle tilbakemeldinger på
dømming skal rettes til kampverter eller dommerveileder etter kamp.

Sekreteriatet har telefonnummer 94975558 under turneringen og er betjent fra kl 16.00 fredag
ettermiddag.

