Anvisningar för tävlingsverksamhet
med anledning av covid-19-pandemin
Gäller för samtliga sanktionerade tävlingar fr o m 2020-12-14

2

INNEHÅLL
Tävlingstennis under covid-19-pandemin

3

Riskbedömning och personligt ansvar

4

Begränsning av tävlingsklasser

5

Resor

6

Förbud mot allmän sammankomst med fler än 50 personer

7

Anvisningar till tävlingsarrangörer

8

Råd och anvisningar till tävlingsdeltagare

9

Vintertouren

10
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010-444 04 10 (växel)
tavling@tennis.se

3

TÄVLINGSTENNIS UNDER COVID-19-PANDEMIN
Syftet med detta dokument är att vägleda arrangörer och deltagare så att tävlingsverksamhet i tennis kan bedrivas på ett ansvarsfullt sätt under den rådande pandemin.
För vinterns inomhusspel fr.o.m 14 december är kompletterande anvisningar markerade i
grönt.
De anvisningar till tävlingsarrangörer som kommuniceras i detta dokument är tvingande.
Undantag medges ej.
Anvisningarna kan komma att uppdateras om något förändras i de råd, riktlinjer och
anvisningar som kommuniceras av myndigheterna.
Aktuell version av dessa anvisningar finns tillgänglig på tennis.se.
Tävlingsverksamheten under pandemin ska anpassas utifrån tre parametrar:

1. Smittskydd
Vi har alla ett ansvar att bidra till att smittspridningen minimeras. Tävlingsarrangörer måste
ha detta i åtanke när tävlingsarrangemang organiseras. Tävlingsdeltagare, funktionärer och
besökande ska följa skärpta hygienråd.
Man ska absolut inte medverka i eller besöka tävlingar om man uppvisar sjukdomssymptom,
eller om man har varit i nära kontakt med sjuka eller smittade människor.

2. Förbud mot allmän sammankomst med fler än 8 personer
Det råder förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer.
Tävlingsarrangörer måste följa detta. Förbudet påverkar också tävlingsdeltagare –
man måste följa tävlingsarrangörens anvisningar; man bör begränsa vem som
följer med till tävlingen; och man bör vara medveten om att anhöriga och
medföljande kan komma att avvisas från tävlingsområdet.

3. Resor och social distansering
Svenska Tennisförbundet rekommenderar måttfullhet i fråga om resor. Stor försiktighet krävs
vid resor med allmänna kommunikationsmedel – resor med egen bil är att föredra.
Svenska Tennisförbundets rekommendation är att välja tävlingar i närområdet. Undantaget
Vintertouren.
Det är viktigt att följa myndigheternas riktlinjer om social distansering. Människor kan vara
smittsamma även om de inte uppvisar symptom. Håll 1,5-2 meters avstånd.
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RISKBEDÖMNING OCH PERSONLIGT ANSVAR
För tävlingsarrangörer – riskbedömning
Tävlingsarrangörer ska använda Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg för att
avgöra om tävlingsarrangemanget är genomförbart ur smittskyddssynpunkt.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

För tävlingsdeltagare, anhöriga, funktionärer m fl – personligt ansvar
Alla som på något sätt medverkar eller deltar i ett tävlingsarrangemang ska följa de råd och
riktlinjer om personligt ansvar som kommuniceras av Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/allmannarad-for-allmanheten-en-sammanfattning/
Man ska absolut inte medverka i eller besöka tävlingar om man uppvisar sjukdomssymptom,
eller om man har varit i nära kontakt med sjuka eller smittade människor. Även vid lindriga
symptom ska man inte tävla eller besöka tävlingar.
Ytterligare restriktioner och begränsningar kan komma att införas om råd och anvisningar
inte efterlevs.
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BEGRÄNSNING AV TÄVLINGSKLASSER

Inomhusspel
•

Planerade matcher inomhus är tillåtet för vuxna elitidrottare och ungdomar födda
2005 eller senare. Matcher och arrangemang skall genomföras på ett sätt som anges i
dessa anvisningar och i övrigt följa myndigheternas krav.

Singel/dubbel
•

Endast singelmatcher skall förekomma

Tillåtna spelklasser
•
•

Dam- och herrklasser ingående i Vintertouren
Juniorklasser för spelare födda 2005 eller senare

RESOR
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Svenska Tennisförbundets rekommendation är att iaktta måttfullhet i fråga om resor.
Välj endast tävlingar i närområdet.
Tävlingsdeltagare uppmanas att resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Resor med
allmänna kommunikationer kräver stor försiktighet. Resor med egen bil är att föredra.
Tävlingsdeltagare uppmanas att inte resa eller dela logi tillsammans med personer som man
normalt inte umgås med.

FÖRBUD MOT ALLMÄN SAMMANKOMST MED FLER ÄN 8 PERSONER
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I Sverige råder förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer. Detta förbud
kan komma att ändras över tid. Det är tävlingsarrangörens ansvar att arrangemanget inte
bryter mot detta förbud.
Lokal polismyndighet avgör vilka som ska räknas in i de 8 personerna.
Polisen är tillsynsmyndighet. Tävlingsarrangörer stämmer av med lokal polismyndighet om
någon oklarhet föreligger.
Tävlingsområdet måste vara utformat så att 1,5-2 meters avstånd kan upprätthållas. Trängsel
får inte förekomma.
En stor tävlingsanläggning kan eventuellt delas in i olika zoner. Ett sådant förfarande kräver
samverkan med lokal polismyndighet.
Se polisens information här:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/forordningen-om-forbud-mot-atthalla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar---det-har-galler/
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ANVISNINGAR TILL TÄVLINGSARRANGÖRER
1. Tävlingsområde
Arrangören ska
• tydligt ange och avgränsa den yta som utgör tävlingsområde
• tillse att maximalt 8 personer (eller det av myndigheterna vid varje gällande tillfälle
beslutade) bereds tillträde till tävlingsområdet
• förbehålla sig rätten att begränsa antalet anhöriga/medföljande som bereds tillträde
till tävlingsområdet
• tillse att trängsel inte uppstår vid tävlingssekretariat eller servering
• upplysa tävlingsdeltagare att tillträde till tävlingsområde är 15 minuter före utsatt
speltid samt att tävlingsdeltagare inkl medföljande personer ska lämna
tävlingsområdet senast 10 minuter efter avslutad match

2. Hygien och omklädningsrum
Arrangören ska
• med anslag upplysa om de allmänna hygienråd som gäller
• tillhandahålla goda möjligheter att tvätta händerna med tvål och varmt vatten
samt handdesinfektion
• tillse att omklädningsrum och duschutrymmen är avskilda från det övriga
tävlingsområdet
• begränsa hur många som samtidigt nyttjar omklädningsrum och duschutrymmen
• tillse att omklädningsrum bara nyttjas av tävlingsdeltagare
• tillse att omklädningsrum bara får nyttjas efter spelad match (ej före match)
• regelbundet ombesörja rengöring av omklädningsrum och duschutrymmen
• undvika kontanthantering vid försäljning samt se till att trängsel kan undvikas vid
försäljningsställen.

3. Tennisbanan
Arrangören ska
• Tillse att 2 meters avstånd råder i samband med sidbyten
• Tillhandahålla separata bänkar/stolar för respektive spelare på varje bana
• Möjliggöra att spelarna kan byta sida på varsin sida om nätet
• Tillse att 2 meters avstånd råder under alla moment såsom anmälan till
tävlingssekretariat, lottning, resultatrapportering, etc

4. Övrigt
Arrangören ska inte
• Arrangera sociala aktiviteter
• Arrangera gemensamma prisutdelningar
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RÅD OCH ANVISNINGAR TILL TÄVLINGSDELTAGARE
1. Sjukdom och hygien
•

Man ska inte deltaga i eller besöka tävling om man upplever något av följande
symptom:

Æ Feber
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
•

Halsont
Hosta
Huvudvärk
Illamående
Diarré
Muskelvärk (ej träningsvärk eller skada)

Tävlingsdeltagare ska vara väl insatta i samt följa de skärpta hygienråd som finns.

2. Resa
•
•

Det åligger spelare och ledare att följa de reserekommendationer som finns.
Det åligger spelare att resa till tävlingsanläggningen så smittsäkert som möjligt.
Allmänna kommunikationsmedel ska om möjligt undvikas.

3. Anläggning/tävlingsområde
•
•
•

Spelare uppmanas begränsa antalet anhöriga/medföljande. Arrangören äger rätt att
avvisa anhöriga/medföljande från tävlingsområdet. Spelare är skyldiga att följa
arrangörens anvisningar om anhöriga och medföljande.
Vistelsen på tävlingsområdet skall minimeras. Anmälan ska ske 15 minuter före utsatt
speltid. Spelare ska senast 10 minuter efter avslutad match lämna tävlingsområdet.
Spelare ska komma ombytt till match. Om arrangör erbjuder duschmöjlighet skall
denna användas kortast möjliga tid och i enlighet med arrangörens anvisningar.

4. Match
•
•
•

Håll avstånd till motståndare, funktionärer och publik.
Säkerställ att personlig utrustning såsom handduk, vattenflaska etc inte hanteras av
andra än dig själv.
Tacka inte för match genom att ta i hand. Att tacka muntligt eller med "racket mot
racket" är tillräckligt.
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SVENSKA VINTERTOUREN – KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER 20202021
•

För tävlingar i Vintertouren görs undantag från rekommendationen att tävla i
närområdet.

•

Prispengarna i tävlingarna höjs. Startfälten begränsas för att minimera resor och
övernattningar.

•

Vintertouren spelas med 16 spelare i kvaltävling (genomförs på EN dag) och 16 eller 24
spelare i huvudtävling.

•

Tävlingsdeltagare uppmanas att begränsa antalet anhöriga eller medföljande.

•

Tävlingsdeltagare uppmanas att resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

•

Tävlingsdeltagare uppmanas att inte resa eller dela logi tillsammans med personer
som man normalt inte umgås med.

•

I övrigt gäller de anvisningar och råd till arrangörer och deltagare som kommuniceras
för samtliga sanktionerade tävlingar i detta dokument.

