PUBLIKPROTOKOLL
SÄSONGEN 2020/21

Protokollet är skapat den 3 november och kan ändras med kort varsel.
Besök volleyboll.se för uppdaterad information.

Allmänt

Detta dokument behandlar hanteringen av publik som bjuds in till volleyboll- och beachvolleyaktiviteter
under säsongen 2020/21. Alla som arrangerar publika volleyboll- och beachvolleyaktiviteter förväntas följa
såväl myndigheternas rekommendationer som innehållet i detta dokument. Uppdateringar kan ske med kort
varsel. Senaste versionen finns alltid på volleyboll.se.

Om 300-gränsen

Från och med den 1 november 2020 gäller ett undantag från begränsningen om högst 50 deltagare.
Undantaget möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, så som publika
idrottsevenemang, med högst 300 deltagare under förutsättningar att:
• alla deltagare anvisas egen sittplats.
• minst en meters avstånd hålls mellan deltagarna, både vid sittplats, entré och i övriga utrymmen, så som i
kioskkön. Två deltagare som är i sällskap får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra.
Notera att lokala och regionala restriktioner kan begränsa antalet deltagare!

Vem räknas som deltagare?

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker evenemanget,
exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer,
ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Vid exempelvis en volleybollmatch räknas endast publiken, inte idrottare och tränare, som deltagare.

Svenska Volleybollförbundets hållning

Det är fortsatt är viktigt att minimera risken för smittspridning. Träningar och andra aktiviteter där åskådare
varken tillför eller är nödvändiga för genomförandet bör hållas utan publik. Tävlingsmatcher inom Svenska
Volleybollförbundets seriesystem kan spelas med publik under förutsättning att ordningslagen följs samt att
arrangören rådgör med lokal polismyndighet i god tid innan publik bjuds in till arrangemang.
Vid arrangemang där publik bjuds in är Volleybollförbundets rekommendation att:
• förköp av biljetter tillämpas om det är möjligt. Om det är fri entré till matchen bör arrangören fortfarande
upprätta ett biljettsystem för att ha kontroll på hur många åskådare som befinner sig i anläggningen.
• alla publikplatser ska vara tydligt utmärkta med unik numrering.
• insläpp och utsläpp om möjligt sker genom flera olika passager.
• publik ska hållas tydligt separerad från spelare, ledare, domare och funktionärer.

Vi vill ta emot publik, hur går vi till väga?

1. Ta kontakt med kommunen samt den lokala polismyndigheten för att diskutera lokala förutsättningar med
målet att säkerställa en coronasäker publikhantering före, under och efter match. Alla hallar/anläggningar är
inte lämpliga för publika evenemang eller arrangemang med så många som 300 personer i publiken.
2. Upprätta en plan för hur publiken ska hanteras på ett säkert sätt. Planen kan med fördel ta sin utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg och allmännda råd, samt Svenska Volleybollförbundets råd och riktlinjer för inomhussäsongen 2020/21. Planen ska beskriva hur:
• Hygienartiklar och information tillgängligörs för publiken.
• Insläpp och utsläpp av publik organiseras.
• Social distansering om minst en meter ska upprätthållas i alla utrymmen under hela arrangemanget.
• Publik ska hållas separerad från övriga deltagare.

