Covid -19 protokoll 2.0
Södertälje BBK har upprättat följande protokoll/information för deltagande lag i Södertälje Open.
Detta är ett uppdeterat protokoll med förtydliganden och kompletteringar.
Protokollet skall betraktas som ett regelverk och samtliga ledare/lag skall vara införstådda i innebörden av
detta. Ledare skall genom att fylla i detta googleformlär: https://forms.gle/32tSVvwfaEpPLNiEA
kvittera att man har läst igenom protokollet och är införstådda i att ledaren har ett ansvar för att laget inklusive föräldrar - följer det upprättade protokollet.
Notera även att tillägg och justeringar kan ske om förutsättningar förändras.
Inledning
Folkhälsomyndighetens upprättade rekommendationer och regelverk gäller under turneringen.
Vidare följer turneringen Svenska Basketbollförbundets Aktivitetsprotokoll för matcher (se bilaga).
Ovan utgångspunkt ligger till grund för samtliga åtgärder som presenteras nedan och syftar till att minimera
risken för smittspridning.
Publik
Under rådande omständigheter kommer publik inte att vara tillåtet (oavsett hallens kapacitet).
Max 4 personer per lag i form av chaufförer har möjlighet att vistas i matchhallen – under match.
Detta innebär även att lag/ledare inte har möjlighet se andra lag spela på plats i hallarna.
Samtliga matcher kommer att sändas via livestream: https://solidsport.com/telgeopen
Antal spelare och ledare per lag vid match
Varje lag får bestå av maximalt 15 deltagare (ex fördelat på 12 spelare och 3 ledare).
Tillträde till match
Hallansvariga kommer att slussa in och ut lag via korridor/omklädningsrum i samband med match.
Anslag vid entré kommer att informera om vad som gäller i den aktuella matchhallen.
Lag får ej beträda spelplanen och lämna ex. Omklädningsrum förrän klartecken ges.
Lag skall ej anlända till spelhallen tidigare än 20 min före utsatt matchstart.
Inför och under match
En (1) ansvarig lagledare skall uppsöka sekretariatet för att registrera laguppställning direkt.
Detta för att matchen skall kunna starta i utsatt tid. (Gäller ej U11 och U12 som har manuela protokoll).
Halvtidspausen är 3 min och spelare/lagledare skall ej lämna lagbänksområdet.
Läs noga igenom den del i aktivitetsprotokollet från Svenska Basketbollförbundet om vad som gäller för
spelare och ledare.
Omklädning och dusch
Samtliga lag förväntas komma ombytta för match till matchhallen (dvs. spelare byter om hemma, i skollogin
eller på hotell).
Lag som har möjlighet att duscha hemma eller på hotell förväntas att göra det.

Transporter
Endast lag som har bokat cupkort eller hotellboende via turneringen har möjlighet att använda
turneringsbussar. Samtliga transporter sker med minibussar dedikerade för det enskilda laget.
Undantag kan vara transfers till/från tågstationer/flygplatser då stora bussar kan användas.
Övriga lag förväntas sköta samtliga transporter till/från/inom Södertälje på egen hand.
Men detta bör ske med egna bilar då kollektivtrafik ska undvikas.
Skollogi
Två olika skolor kommer att användas för logi för lag som bokat cupkort.
Lagen kommer i första hand att bo klubb- och regionsvis på skolorna.
Större grupper kommer i vissa fall att disponera två klassrum.
Gemensamma ytor (toaletter, trapphus och korridorer) städas dagligen.
Måltider/Bespisning
Rosenborgskolans matsal kommer att användas under turneringen .
Lagen skall sitta tillsammans och inte blanda sig med andra grupper - samt att hålla avstånd i eventuella köer
som skulle kunna uppstå.
Är det kö när laget anländer till matsalen skall laget återvända litet senare istället för att fylla på i kön.
Avstånd i kö måste vara 1 meter.
Det kommer inte att finnas möjlighet att köpa matkuponger på plats utan endast förbeställning gäller.
Incheckning
Endast lag som har bokat cupkort eller måltider skall checka in på Tävlingsexpeditionen i Täjehallen.
1 ledare/lag checkar in sitt lag och i de fall där en klubb har flera lag anmälda ser vi helst att hela klubben
checkas in av en person.
Övergripande
- Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom
- Undvika nya och icke nödvändiga sociala kontakter och sammanhang
- Håll avstånd i alla situationer där det är möjligt
- Tvätta händer regelbundet med tvål och/eller handsprit
Vid sjuktom/sjukdomsutbrott i ett lag
Om ett flertal spelare i ett lag uppvisar sjukdomssymptom under turneringen skall det genast meddelas till
Tävlingsledningen för beslut om åtgärder .
Alla spelare/ledare som visar sjukdomssymptom får ej vistas i matchhallar/matsalar utan skall stanna hemma.
För deltagare som ej har möjlighet att vistas hemma - skall Tävlingsledningen kontaktas för hantering.
Avslutning
Att arrangera en turnering under rådande omständigheter är en stor utmaning.
För att det ska vara möjligt måste samtliga deltagare ta sitt ansvar och följa detta protokoll.

