Information
Uppdatering angående den rådande situationen (COVID-19)
12 juli, 2020

Motala Basket Cup informerar om vår åtgärdsplan på turneringen
i september.
När vi fick SBBF:s checklista så började vi kolla hur vi kan genomföra MBC så säkert som möjligt. Vi
kom fram till att vi även 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.
Senast 25 augusti kommer vi att ta ett definitivt beslut om vi kan arrangera Motala Basket Cup 2020.
Detta kan förstås ändras på kort varsel om myndigheterna beslutar något annat efter 25/8. Vi hoppas
att ni har förståelse för detta. Som det ser ut idag så välkomnar vi er till Motala 4-6 september för en
rolig baskethelg.
Vi kommer självklart att återbetala lag- och deltagaravgifter ifall vi måste ställa in turneringen pga
Covid-19.
Så länge som förbudet mot sammankomster över 50 personer finns kommer varje lag att få ta med sig
max 20 personer till sin match och i det räknas spelare och coacher. Vi kommer att försöka livesända
alla matcher.
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.
Vi beklagar att vi i dagsläget inte kan vara mer tydliga än så här men vi lovar er att vi kommer att
förvalta det förtroende och den tillit ni visar oss i en extraordinär situation.

Checklista
Arrangör
● Personer som är sjuka eller uppvisar mindre symptom får ej närvara/delta. Symptomfri i 48 h.
● Varje lag får max ta med sig 20 personer till sin match (coacher, spelare och ev publik)
Vi kommer att ha entrevärdar som räknar och släpper in er i hallarna.
● Att funktionärer tvättar händerna ofta.
● Sätta 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 ofta.
● Toaletterna städas regelbundet.
● Vi kommer att även informera riktlinjerna för MBC 2020 innan och under turneringen.
● Sekretariatet kommer att sitta med minst armlängds avstånd ifrån varandra.
● Vi kommer att rengöra funktionärsutrustning efter användning.
● Inga vid ålder 70 eller äldre bjuds in till att delta som utövare, funktionär, tränare eller publik.
● Vi planerar att livesända alla matcher.
● Försöka att ha fler klassrum för de lag som har många spelare, för att få större avstånd.
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.
● 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) 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 eller på annan plats än hallen.
● Inga vid ålder 70 eller äldre bjuds in till att delta som utövare, funktionär, tränare eller publik.

