Covid-19-vejledning til FSKBH’s holdturnering 2021
Vi havde håbet, at årets holdturnering kunne afvikles på helt normal vis, men vi
må desværre konstatere, at der fortsat gælder nogle Covid-19-restriktioner.
Vi spiller selvfølgelig efter de gældende petanqueregler, men alle spillere skal huske følgende:
1. Aktuelle regler og vejledninger fra myndighederne for at forebygge udbredelse af Covid-19 skal altid følges.
2. Alle spillere skal selv sørge for håndsprit og andre beskyttelsesmidler.
3. Indtil videre giver vi ikke hånd før og efter kampen, men med den anbefalede afstand fra med- og modspillere nikker vi til hinanden og ønsker god
kamp, ligesom vi siger tak for kampen på samme måde.
4. Sørg for at spillerne før, under og efter kampen holder den til enhver tid
anbefalede afstand til alle tilstedeværende.
5. Hvis der under spillet er behov for at måle kugler, er det kun spiller(e), der
har medbragt eget målebånd, der må måle. Under opmålingen skal øvrige
spillere holde den anbefalede afstand.
6. Ved afslutningen af en spillerunde er det kun egne kugler, der må berøres
med hænderne. Grisen skal samles op af den spiller, der skal kaste grisen i
næste spillerunde.
7. Særligt vedr. brug af banerne:
a. Rødovre: På mange spilledage skal der afvikles 3 holdkampe samtidig.
Dagens hjemmehold aftaler selv banefordelingen. Såfremt det nuværende forsamlingsforbud på maks. 25 personer fortsat er gældende
mandag den 19.4., mandag den 31.5., mandag den 14.6. og mandag
den 30.8. skal ABA afvikle sin kamp på arealet med de to baner.
b. Valby: Banerne er blevet omlagt, således at der nu er 7 baner. Dagens
hjemmehold aftaler selv banefordelingen. Tirsdag den 4.5., torsdag den
17.6., tirsdag den 29.6. og tirsdag den 17.8.skal der afvikles 3 holdkampe samtidig, hvorfor 6-mandskampen skal afvikles på bane 5-6 og 7.
c. SAS: Renholdets 3 hold har alle hjemmebane her på mandage. Den
26.4., 17.5., 31.5., 21.6. og 9.8. spiller alle 3 hold hjemme samtidig,
hvorfor en af kampene efter Renholdets eget valg spilles i omvendt
rækkefølge dvs. med single/double først og triple sidst.
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