Vejledning for afvikling af stævner og turnerings- og pokalkampe
(ny opdatering 04. september)

Særligt omkring afvikling af turnerings- og pokalkampe
Der må ikke afvikles enkeltstående kampe hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 100) er samlet på samme sted samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for
publikum.
Holdene skal, hvis muligt, gå ind ad en indgang og ud ad en anden.
Hilsepligten før/efter kampen er midlertidigt afskaffet grundet Covid-19/coronavirus.
Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af kampe, der har til
opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
Kontaktflader som billardborde, baller, kegler og listeførerborde skal sprittes/vaskes af efter hver kamp.
Der skal afholdes 1 meter afstand til alle enkeltpersoner.
Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, f.eks. ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning m.v. fx kælderlokaler, skakter
mv.

VBU’s holdning til officials er, at hvis dommer og listefører fra samme klub, så kan de bytte
efter den halve distance. Er de ikke det, så skal der ikke byttes, …………..(ellers skulle baller,
kegler og listeførerbord af-sprittes)
VBU’s officielle anbefaling er, at der ikke tilbydes nogen form for tragtement med
madvarer før eller under stævnet/kampene. Kun drikkevarer er tilladt.
Hvis en klub ønsker at der efter stævnets afslutning, skal kunne tilbydes en såkaldt privat
sammenkomst, skal dette aftales før stævnets begyndelse. Ingen af deltagerne i stævnet
mv. må føle sig forpligtiget til at skulle deltage, ej heller forvente at et sådant traktement
vil blive tilbudt.
Det er til enhver tid den arrangerende klub, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.

Særligt omkring afvikling af stævner
Der må ikke afvikles en enkeltstående stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 100) er samlet på samme sted samtidigt
Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af stævner, der har til
opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Særlige retningslinjer for publikum til kampe, stævner og turneringer.
Til indendørs idrætsbegivenheder må der være siddende publikum – fx på medbragte
klapstole hvis der ikke er faste siddepladser.
En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor
der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
Der kan maksimalt tillades op til 100 siddende publikum til en billardkamp. Grænsen på de
100 er inkl. deltagerne i idrætsaktiviteten.

Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at
holde afstand i publikumsarealerne.
Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum og der må maks. være 1 publikum pr. 2
m2 areal i publikumsarealet.
Hvis deltagerne ikke i det væsentlige sidder ned, må der tillades adgang for 1 person pr. 4
m2 .
Arrangøren af en billardkamp/stævne bør have fokus på styring af publikumsstrømme og
overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til
specifikke lokaler.
Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten på det enkelte idrætsanlæg, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige publikummer, under
hensyn til tilgængeligt publikumsareal, risikoen for sammenstimling.
Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af
tætte forsamlinger.
Der skal være særligt fokus på rengøring og håndhygiejne.
Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for publikum.
Arrangøren af idrætsbegivenheden (klubben og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og
sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange.
Det er til enhver tid den arrangerende klub, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.

