Ekstraordinære retningslinjer sesongen 2020
20.07.2020

Oppdaterte idrettslige koronavettregler er et minstekrav for sikkert smittevern og
ansvarlighet.
I trening- eller kampaktivitet cricketforbundets fellesidrettslige regler skal følges.
•
•
•

Klubben er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med
reglene.
Klubben bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
Klubben må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig
for å gjennomføre aktivitet

Vedtaket 40/2020 står som ekstraordinære regler i tillegg til allerede vedtatt
spillereglement for 2020. De befester viktigheten av at regelverket etterleves og
håndheves.
Følgende tillegg til spillereglementet er gjeldende for 2020:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Dommerne får utvidet myndighet
Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på
luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt
allmenntilstand, har ikke lov til å delta. Dommeren kan ved tydelige symptomer
nekte spiller(e) deltakelse
Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan
sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige
helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler
Alle lag er forpliktet til å ha med seg antibac/desinfeksjon til hver kamp
Deltakerne skal ikke dele utstyr som bat, gloves, pads, hjelm og alle annen
beskyttelse siden dette innebærer risiko for smittespredning
1 METER avstand må holdes mellom personer som ikke er i samme husstand,
både i og utenfor banen
Slip fielders må være minst 1 METER unna hverandre og wicket keeper
Ingen håndhilsning eller samlet feiring
Strengt forbudt å bruke spytt eller svette for å shine opp ballen (advarsel gis som
vil være gjeldende for hele laget, i tillegg gis det 10 penalty runs til motstander
laget). Ved hver gjentagelse gis det 15 penalty runs, spiller kan i tillegg bli utvist
for hele inning – ballen må desinfiseres.
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