Særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner


Idrætterne kan afvikle konkurrence-, turnerings- og stævnevirksomhed, hvis
forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på
forsvarlig vis.



Der må ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere
personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 100) er samlet på samme sted
samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for publikum.



I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes arrangementer med op til 500 deltagere, så
længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud samme
sted på samme tid.



Jf. ovenstående må der gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer med op til 500
deltagere så længe, at der på intet tidspunkt er mere end forsamlingsforbuddet til stede
samtidig. Fx kan cykelløb, motionsløb, ridestævner, kapsejlads mv. afvikles, så der om
formiddagen deltager max. 100 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 100
personer deltager i stævnet, løbet mv. om eftermiddagen.



Det vil også være muligt at afholde arrangementer med flere end 100 deltagere,
hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne
sådan, at de ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx omfatte kapsejladser på
havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med betydelig afstand mellem bådene. Det
vil også omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende udendørs arrangementer med
stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem mindre grupper af
deltagere. Det kræver dog, at den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele
arrangementet, dvs. også ved start- og målområdet, hvor der max. må være 100 deltagere
til stede samtidig.



Det er til gengæld ikke muligt at opdele ét arrangement i sektioner - fx ved hjælp af hegn
eller lignende - med op til 100 deltagere i hver sektion, da det vil blive betragtet som
værende et samlet arrangement på samme sted.



Der må dog godt afvikles flere separate stævner/turneringer på samme tidspunkt på
samme anlæg/facilitet. Fx må der gerne afvikles flere atletikstævner inden for forskellige
discipliner på samme atletikstadion, eller flere stævner for forskellige bådtyper på vandet.
Ligeledes må der gerne afvikles et fodboldstævne for fem u/10 hold på to 5-mands
fodboldbaner, mens der samtidig afvikles et fodboldstævne for 3 u/12 hold på en
syvmandsbane på samme anlæg. Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes
for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne og arealerne de
foregår på, samt at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne. Dommere, frivillige og
andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper



Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer,
turneringer og stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
Ved afvikling af flere separate stævner/turneringer bør der udpeges mindst én ansvarlig
herfor pr. stævne/turnering.

Særlige retningslinjer for publikum


Til såvel indendørs som udendørs 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 500 siddende publikum til den enkelte idrætsbegivenhed.
Grænsen på de 500 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.



Arrangøren af idrætsbegivenheden 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, og hvorvidt
publikumsareal er indendørs eller udendørs.



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 (foreningen 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.

