Softball DM 2021
Corona retningslinjer
Forsamlingsloftet på 75 personer gælder både for træning og kamp. I de 75 personer tæller trænere,
dommere, udskiftere og tilskuere også med.
Det samlede deltagerantal i en stævnegruppe må ikke overstige det gældende forsamlingsforbud.
Kamp:
Deltagerne holder afstand på spillerbænkene.
Der skal forefindes håndsprit/vand og sæbe i umiddelbar nærhed af banen.
Deltagerne bruger kun personligt udstyr (bat, handske, hjelm mm.)
Mødet mellem trænere og dommere inden kampen skal ske med afstand.
Specielt hoveddommeren bør holde en lidt større afstand til catcheren end normalt (1 m).
Holdenes samlinger inden, under og efter kampen skal ske med afstand.
Det traditionelle ”tak for kampen” ritual gennemføres ikke.
Hvis holdene ikke skal spille mere den dag, bør de forlade softballanlægget – afhængig af det samlede antal
personer (75).
Der er IKKE krav om negative Corona-test for at deltage i udendørsidræt. DSoF anbefaler dog, at alle aktive
spillere over 12 år og ledere lader sig teste 1 gang om ugen.
OBS: Tilskuere er igen TILLADT – når blot det samlede antal personer på anlægget ikke overstiger 75.
Et softballstævne (for flere end to hold) kan afvikles i flere stævnegrupper, så længe stævnegrupperne
behandles som separate stævner. Det betyder, at der fx kan afvikles kampe for u12 fra kl. 10.00-12.30,
herefter kan der afvikles kampe for u15 fra kl. 13.00-15.30. Hvis man har deltaget i en stævnegruppe
tidligere på dagen, skal man dog have forladt området, inden man kan deltage i en ny stævnegruppe senere
på dagen. Det vigtige er, at der aldrig er flere end forsamlingsforbuddet til stede på samme sted samtidig.
De hold, der ikke spiller, skal opholde sig på softballanlægget. De må ikke mikses med andre stævner på
samme sportsanlæg. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i
flere stævner med forskellige grupper.
Hjemmeholdet anviser en plads på anlægget hvor ikke-spillende hold skal opholde sig.
Der opfordres til omklædning hjemme. Omklædningsrum, toiletter og opbevaringsskure kan holdes åbne
for kortvarig brug, men ikke for anden ophold.
Udendørs salg af mad og drikke må gerne foregå (take away). Kunder skal holde afstand i køen og der skal
være tilgængeligt håndsprit.
DIF’s generelle corona regler: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

