EasyBasket-arrangementer og koronatilpasninger
EasyBasket-arrangementene vil så lenge det er nødvendig bli gjennomført i en
tilpasset versjon etter dagens smitteverns-regler. Alle arrangementer i regi av NBBF
skal følge veilederen for gjenåpning av basketballaktivitet som ligger på basket.no.
Følgende tilpasninger blir gjort i EasyBasket-arrangementene for å sikre ivaretagelse
av smittevern:
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•

•
•
•
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•

Et EB-arrangement består av 4 lag ved bruk av 2 baner, og 6 lag ved bruk av 3
baner. (Normalt 8 og 12 lag).
4 til 6 lag deltar på et EB-arrangement etter standard arrangementsramme.
De forlater hallen før en ny gruppe bestående av 4 til 6 nye lag kommer inn i
hallen. Det settes av tid mellom de to EB-arrangementsgruppene til vask av
overflater.
Kiosken følger kommunale retningslinjer for salg av varer.
Vi anbefaler arrangør å sette opp en Vipps konto og ta imot dommerhonorar
fra deltakende lag og kiosksalg via vipps/kort.
Så langt det er mulig, anbefaler vi arrangør å bruke et dommerteam per EBarrangement (4 til 6 lag).
Alle tilskuere, arrangører, trenere og spillere som ikke er involvert i
kampsituasjon skal opprettholde en meters avstand.
Arrangør må registrere alle som kommer inn i hallen og kan bruker
qrona.nif.no til å registrere oppmøte.
For EB U11-12(13) settes det av 2 timer til kamper og 30 min pause mellom
gruppene. Og EB U7-10 settes det av 2,5 time til kamper og aktivitetsdel og 30
min pause mellom gruppene. Regionen finner de beste løsningene for tid
mellom EB-gruppene, men det blir satt av tid slik at arrangør rekker å vaske
overflater mellom hver EB-gruppe.
Eksempel på EasyBasket-arrangementsdag:
Dato:
12.12.2020
Hall:
Vulkan
Arrangør:
Centrum
EB Gruppe: EB U11-12
Tid:
10:00-12:00
12:00
12:05-12:20
12:30
12:30-14:30

Hvem deltar:
4 lag
Lagene forlater hallen
Vask av overflater
4 nye lag ankommer hallen
4 nye lag

Antall kamper
2 baner - alle lag spiller to kamper

2 baner - alle lag spiller to kamper

