TÄVLANDE
Småland BF har vid extra styrelsemöte den
24/5 2021, tagit beslutet att upphäva
tävlingsförbudet då nya direktiv kommit från
Folkhälsomyndigheten som innebär att alla åldrar får tävla igen.
Observera: Om pandemisituationen åter igen förändras och myndigheterna kommer med
nya restriktioner kan detta beslut komma att upphävas eller ändras.
Utdrag från artikel på SBF:s hemsida 19 maj, gå gärna in och läs hela artikeln. OBS tävlande och
funktionärer räknas ej i nedanstående. Deltagare är publik i beslutet.
Beslut från 1 juni offentlig tillställning med sittande publik gäller
- Högst 50 deltagare inomhus.
- Högst 500 deltagare utomhus.
- Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt
från andra sällskap, och antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra
personer.
- Antalet får inte vara fler än vad som anges i förordningen.
Beslut från 1 juni för idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande, dit rallytävlingar
ingår gäller:
- Antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet får
sammanlagt uppgå till högst 150.
- Den som anordnar en sådan offentlig tillställning ska:
- Dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider.
- Start- och målområdet ska vara tydligt avgränsat.
- Enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområde.
- Antalet idrottsutövare får inte vara fler än vad som anges i förordningen.
För offentlig tillställning med publik som inte anvisas sittplats gäller högst 100 personer i publiken
utomhus.
Den som anordnar en sådan offentlig tillställning ska:
- beräkna maxantalet deltagare som samtidigt får vistas i lokalen eller på det avgränsade
området
eller utrymmet,
- skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts,
- tydligt anslå maxantalet, och
- säkerställa att maxantalet inte överskrids.
- Beräkningen sker utifrån minst 10 kvadratmeter inomhus respektive 5 kvadratmeter
utomhus av den tillgängliga ytan per deltagare.
- Antalet får inte vara fler än vad som anges i förordningen.
Vid frågor kontakta gärna Småland BF:s Kansli eller någon i styrelsen.
Vi tror att detta nya beslut tas emot positivt av tävlande, funktionärer och övriga som längtar efter
att få tävla och nu blir den möjligheten verklighet igen. Krisen är inte över, men om vi gör det vi
kan och rättar oss efter myndigheternas regler och rekommendationer så får vi utöva vår sport
återigen, en längre tid.
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