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Allmänt
Detta protokoll gäller för såväl arrangörer som deltagare i samtliga beachvolleytävlingar.
Tanken med protokollet är att skapa riktlinjer och råd för att minska smittspridningen och ta
ansvar för den rådande situationen som vi alla befinner oss i. Ytterligare åtgärder kan
genomföras av arrangören för att säkerställa att tävlingar genomförs på ett säkert sätt.
Folkhälsomyndigheten (FHM) har meddelat att inhemska resor är tillåtna förutsatt att
resenären är symptomfri och att tävlingar får genomföras från och med den 14 juni. De
allmänna råden från FHM innebär alltså att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
tillåts på alla nivåer, inklusive bland seniorspelare (från och med den 14 juni). Samtidigt ber vi
arrangören och alla deltagare ta ett stort eget ansvar och följa råd och riktlinjer för att visa
hänsyn och minska smittspridningen i möjligaste mån.
Denna information kan ändras när som helst. Det är upp till läsaren att hålla sig uppdaterad
på den senaste informationen på volleyboll.se.
Förutsättningar för beachvolleytävlingar
Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridning ska alltid följas
•

Stanna hemma vid minsta symptom

•

Tvätta händerna ofta med tvål och rinnande vatten och/eller med handsprit (särskilt
viktigt vid toalettområden och matställen)

•

Information om allmänna hygienråd

Ramverk för beachvolleytävlingar
•

Tävlingar och klasser kan utlysas för alla åldrar (deltagare över 70 år deltar på eget
ansvar).

•

Det totala antalet personer som samlas för och kring tävlingens genomförande får
inte överskrida 50 personer (omfattar deltagare och funktionärer) och de övriga
riktlinjerna för idrottsrörelsen ska följas med stor noggrannhet. Alla övriga ska genom
arrangörens försorg nekas tillträde. Om de närvarande vid en tävling överstiger 50
personer ska tävlingen omedelbart avbrytas.
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•

Ingen publik tillåts. Funktionär utan uppgift tillåts ej, utan räknas som publik.

•

Vi rekommenderar bilåkande i mindre grupper. Tänk på att begränsa antalet fysiska
kontakter vid resor och tävlingar.

•

Matchbollen ska rengöras mellan varje match (desinfektionsmedel tillhandahålls av
arrangören). Uppvärmningsboll är personlig och ska rengöras innan och efter
uppvärmning.

•

Visselpipor anses personliga och samma visselpipa får ej användas av mer än en
person. Alternativt kan en automatisk visselpipa eller visselpipa med elastisk bälg (s.k.
wizzball) användas vilken då ska rengöras innan tävling.

•

Undvik allmänna omklädningsrum, uppmana deltagare att duscha hemma.

•

Officiella funktionärer tas i första hand från arrangörsföreningen, och bör inte tillhöra
någon riskgrupp. Sekretariatet ska undvika fysiska kontakter i möjligaste mån.

•

Vi rekommenderar alla spelare att ta med egen matsäck. (Arrangerande förening
ansvarar för att informera om eventuell cafeteria kommer finnas tillgänglig och isf
vilka rutiner som gäller kring den).

•

Den information som normalt delges via det tekniska mötet distribueras via Cupsajt,
mejl eller sms inför tävlingsstart. Om tekniskt möte genomförs ska de tävlande hålla
avstånd under själva mötet och arrangören ska inleda mötet med råd för att minska
smittspridning.

•

Prisutdelning genomförs inte. Eventuella priser kan hämtas i sekretariatet.

Arrangerande förening ska finnas tillgänglig att svara på specifika frågor innan tävlingen så
funktionärer och deltagare känner sig trygga med gällande rutiner.
Vid behov av ytterligare råd eller support kontakta Svenska Volleybollförbundet
info@volleyboll.se eller Tävlingsledningen tl@volleyboll.se
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