NORGES BOWLINGFORBUND

Smittevernregler - NM sgl/dbl 2020
For at avviklingen av årets NM sgl/dbl skal kunne gjøres på en smittevernmessig sikker måte,
er det en rekke tiltak som iverksettes utover det som vanligvis er tilfelle i et NM:
• Det er lagt ekstra 30 minutter mellom hver pulje, slik at de som er ferdig med å spille
skal kunne forlate hallen før spillere i neste pulje kommer inn.
• I de innledende puljene skal man møte 1 time før oppsatt puljestart slik at arrangør
rekker å gjennomføre visuell kulesjekk av alle utøvere. Påtroppende spillere vil likevel
ikke slippe inn før pågående pulje er ferdig og har pakket sammen. Innenfor døren vil
det være merket med sperrebånd for inngående/utgående «trafikk». Selve døren vil
likevel kunne være en flaskehals, og spillerne bes være spesielt oppmerksomme her.
• Kulesjekken vil hovedsak foregå i spilleområdet, til dels kombinert med egen
«kontrollstasjon». Spillerne bes gå direkte til banen der de skal starte om stasjonen
ikke er tilgjengelig - sjekk banefordeling på bowlingres. Det vil ikke kunne utføres
større utbedringer på kuler som ikke godkjennes.
• Det vil ikke være tillatt med publikum i hall 2 (bane 13-24), og kun inntil 20 personer i
hall 1. Det settes opp streaming som etter planen vil dekke alle baner.
• Både spillere og publikum må registrere seg ved ankomst, primært via elektronisk
løsning (scanning av QR-kode via mobiltelefon). Det er viktig at det holdes avstand
ved innsjekk = 1 meters regelen.
• Baneforflytting vil være hovedsakelig 2 banepar til høyre, ingen kryssflytting, og noen
spillere vil følgelig måtte flytte mellom hall 1 og hall 2. Før flytting vil funksjonærer
vaske over stol/bord/kuleretur. Spillerne må følgelig ta med seg alt personlig utstyret
for hver serie.
• Det vil dessverre ikke bli servert frukt underveis i spillet.
• Det vil ikke bli tilgang til å oppbevare kulene på et eget rom - verken for innledende
spill, eller for de spillere som går videre.
• Det vil ikke bli utlevert skjema for skriving. Spillere og funksjonærer må sørge for at
datascore til enhver tid er riktig. Det legges opp til å få livescore på “lanetalk”.
• “High fives” skal ikke gjennomføres, og «1 meters regelen» skal alltid etterleves.
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