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31 augusti, 2021

Motala Basket Cup informerar inför turneringen i september.
Som ni redan vet så kommer det att bli turnering i helgen, vilket vi alla ser jättemycket fram emot. Vi
vet sedan tidigare att vi behöver er hjälp, dvs coacher, spelare, med att försöka följa våra förväntningar
på er som lag, påminna deltagarna att man ska hålla god hygien, undvika handhälsningar mm. Här
presenterar vi våra åtgärder som är anpassade till restriktioner, vilket kommer att gälla under årets
Motala Basket Cup.

Vi vet om att restriktioner kan ändras snabbt och skulle det bli så är det självklart för oss är att
återbetala lag- och deltagaravgi�er ifall vi måste ställa in turneringen pga Covid-19.

Till alla matcher (förutom i Motala Sporthall A som har läktare) kommer varje lag att få ta med sig max
25 personer  till sin match och i det räknas spelare och coacher. På läktaren gäller det att man sitter på
stolarna som inte har plastband på sig, e�ersom vi har spärrat av så dispens mellan varje sällskap ska
kunna hållas. Antal platser på läktaren i A-hallen kommer att vara 150 platser mot normala 2000
personer som ryms på läktaren. Trängsel ska undvikas på läktaren och följ funktionärernas anvisningar
och information som finns uppsatt i hallen. Vi kommer att ha pilar på golvet för att visa riktningarna för
utgångar på läktaren, för att undvika trängsel.

Ev kö till kiosken i A-hallen ska vara upp på ståplatsläktaren - håll avstånd.

Just nu känner vi att vi ska göra allt vi kan för att genomföra turneringen på bästa sätt. Vi vet hur
mycket basket betyder för så många ungdomar och inte minst hur viktig den – och sammanhållningen
i ett lag – är i en så här utsatt situation, som kan skapa oro hos många unga.

Risk för längre restider
Tyvärr flyttade Vätternrundan (stort cykelmotionslopp) till samma helg som MBC. Det innebär att det
kommer vara ca 15 000 deltagare i Vätternrundan utöver våra deltagare. Under Vätternrundan brukar
vissa gator vara avstängda, vilket påverkar restiden mellan hallarna/matsal/logi och även för
kollektivtrafiken. MBC ordnar ingen transport för lagen. Ta med detta i eran planering.
Tänk på att åka i god tid till hallarna/matsalen. Mer om detta finns i välkomstbrevet.



Checklista på åtgärder
Arrangör

● Personer som är sjuka eller uppvisar mindre symptom får ej närvara/delta. Symptomfri i 48 h.
● Varje lag får max ta med sig 25 personer till sin match (coacher, spelare och ev publik), med

undantag av Motala Sporthall A där det kommer vara tillåtet med 150 personer på läktaren.
Vi kommer att ha entrevärdar som räknar och släpper in er i hallarna.

● Att funktionärer tvättar händerna o�a.
● Sätter upp tydliga skyltar av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god

handhygien.
● Vi kommer att ha fler stolar på avbytarbänken så att spelarna inte behöver sitta nära varandra.
● Vi kommer att desinficera matchbollen o�a.
● Toaletterna städas regelbundet.
● Vi kommer att även informera riktlinjerna för MBC 2021 innan och under turneringen.
● Sekretariatet kommer att sitta med minst armlängds avstånd ifrån varandra.
● Vi kommer att rengöra funktionärsutrustning e�er användning.
● Vi kommer att livesända alla matcher på Solidsport.
● All uppvärmning sker utomhus, e�ersom det är trångt i korridorerna. Det kommer inte att

garanteras tid för uppvärmning i hallen. Tänk på att ta med “kläder e�er väder”.
● Anpassade restriktioner för matsalen med avstånd, antal personer per bord och max antal i

matsalen  osv. Kön till matsalen kommer vara utomhus. Vi släpper in max 5 personer i taget för
att undvika köbildning i matsalen.

Förväntningar på deltagande lag
● Personer som är sjuka eller uppvisar mindre symptom får ej närvara/delta. Symptomfri i 48 h.
● Uppvisar någon person symtom så ska personen skickas hem. Ha en färdig rutin för detta.
● Att spelare och ledare tvättar händerna innan match.
● Slänger skräp i papperskorgarna och inte lämnar kvar på avbytarbänken eller i

omklädningsrummet.
● Varje spelare har en egen vattenflaska.
● Undvika kramar, high-fives och fistbumps.
● Dela inte annan utrustning (ex handduk för att torka svett, munskydd osv) med andra.
● Undvika taktikgenomgångar i omklädningsrum. Förslag att taktikgenomgångar sker utomhus.
● Se till att det inte är trängsel på avbytarbänken.
● Väntande lag väntar utanför hallen/matsalen på sin tur. Entrevärd släpper in när det är okej att

komma in.
● Lagen tackar varandra för matchen utan high-Fives, fistbumps eller kramar.
● Lag som ska avlägsna platsen/hallen/basketplanen gör detta skyndsamt.
● Eventuell återhämtning/nedvarvning/stretching sker utomhus.
● Endast 1 person från varje lag hämtar cupkort osv i cupkansliet.
● Följa våra åtgärder och uppmaningar från våra funktionärer.
● Vid frågor / funderingar kontaktar vi cupkansliet.


