Scandic Cup 12-13/9 2020, Sundsvall
Covid-19 och Cupspel.
Följande information skall deltagande lag följa. Lagets alla medföljare skall delges denna
information. Ansvarig för delgivning är den som anmält laget till Scandic Cup.
Medelpads Ishockeyförbund riktlinjer/Information.
•

I dialog med Svenska Ishockeyförbundet och övriga regioner inom svensk ishockey har det
utarbetats ett antal föreskrifter som är gemensamma inom hockeyn.

•

Tävlingsmatcher och resor är ju godkända men tänk på att ni inte får överskrida 50-gränsen
för antal personer i hallen.

•

Det innebär att match är möjlig i första hand mellan två lag.

•

Ska tillstånd för cup/turnering beviljas behöver arrangören visa ett upplägg som säkerställer
att detta följs, dvs anpassat spelschema med tillräckligt glest mellan matcherna för att följa
50-gränsen vilket även innebär att ingen publik är tillåten i hallen.

Lovat, till Sundsvalls kommun, i samband med riskbedömning för godkännande av cupen.
•

Vi sammanställer en info-lapp till lagen som delas ut till lagen när de kommer på lördagen,
info om vilka Corona-riktlinjer som gäller under helgen och instruerar lagen om vikten av att
dessa hålls.

•

Gästande lag åker med egna bilar/egen buss.

•

Lagen går in och ut ur ishallarna i fyra separata ingångar. Varje lag är anvisade att använda
endast en ingång

•

Omklädningsrummen fördelas på fyra olika områden i hallarna för att minimera onödig
kontakt mellan de olika trupperna.

•

Det kommer att finnas handsprit i anslutning till alla omklädningsrum.

•

Uppvärmning sker utomhus.

•

Lagen vistas endast i omklädningsrum eller på spelplanen under cupen.

•

Lagen vistas endast i anläggningen i samband med sin aktivitet. Inget häng i hallarna mellan
matcherna tillåts

•

Lunch kommer att intas på olika tider och i olika delar av restaurangen för de olika
grupperna.

•

Mellis i påsar som lagen äter antingen utomhus eller i sitt omklädningsrum.

•

Inga åskådare tillåts. Detta gäller även deltagare i cupen som inte spelar matchen. Dessa får
inte heller vistas som åskådare i hallarna.

•

Ett spelschema med luft som möjliggör förflyttning av spelartrupper till och från spelplanen
utan att krocka med andra lag.

•

Ledarfika på "Mötesplatsen" serveras på anvisade, separata platser för respektive lag.

