Cricket kampe under Coronakrisen
Brøndby, 4. juni 2020
For at kunne spille cricket kampe i Danmark under Coronakrisen, har DCF udarbejdet dette tillæg til
turneringsreglementet, der er gældende indtil bestyrelsen, beslutter at ophæve eller ændre det.
Klubber med ungdomshold og spillere under 18, skal sikre, at forældre er informeret og har
accepteret, at deres børn deltager i kampe under DCF. Ligeledes skal forældrene modtage dette
reglement, således de ved hvilke vilkår der gælder for denne deltagelse.
I dette reglement er dommer nævnt. Når det gælder ungdomskampe, vil denne dommer typisk
være en leder fra en af de pågældende klubber. Det betyder, at det påhviler lederne at håndtere
dette reglement og sikre at ALLE er bekendt med disse vilkår.
Vi anbefaler derfor, at lederne samler børnene inden kampen og tydeligt informerer om
reglementet.
Klubberne skal sikre, at de ledere der er involveret i deres ungdomsprogram, er informeret og
påtager sig deres ansvar i den forbindelse.

Formål og vilkår
Formålet er at kunne afvikle cricketkampe så normalt som muligt dog under streng overholdelse af de
generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på
coronasmitte.dk. Det indebærer bl.a.
• at man ikke må samles flere end 30-50 personer (forventet pr. 8. juni)
• at man skal holde afstand
• at man skal have stor fokus på håndhygiejne
• at man begrænser fysisk kontakt
• at man ikke hoster eller nyser på andre
• at man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer
Reglementet for afvikling af kampe tager udgangspunkt i at myndighedernes generelle anbefalinger om
at holde afstand, undgå fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne, skal overholdes.
Reglementet forudsætter, at afviklingen af en cricket kamp ikke er i strid med forsamlingsforbuddet, og
at der er adgang til toiletfaciliteter. Det er et krav, at spillere, ledere, dommere mv., der er testet
positive for corona, IKKE deltager i kampen.
Reglementet udsendes via mail til alle klubber og dommere, og lagt på cricket.dk og Facebook.
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Reglement - Inden kampen
Generelt
• Dommerne samler de to anfører og gennemgår tillægsreglementet og understreger, at det skal
tages alvorligt, og at dommerne vil anvende reglementet konsekvent.
• Ingen fysisk kontakt overhovedet: Der gives ikke håndtryk o.l. og 1 meters afstand overholdes både
til modstandere og medspillere.
• Holdopstilling udveksles via sms til dommerne, skrivere og mellem anførerne (eller på anden måde
uden delt materiale). Dommerne udfylder eget holdkort.
Hjemmeholdet
• Hjemmeholdet har minimum 2 spritdispensere i forbindelse med banen til anvendelse af spillere og
dommere.
• Gærdepinde og overliggere skal være afsprittet umiddelbart inden kampen.
• Hjemmeholdet er ansvarligt for, at der i tilknytning til banen er tilgang til ly i tilfælde af regn. Her
skal hjemmeholdet sikre at anvisningerne fra sundhedsmyndighederne følges.
• Der kan være stor forskel på faciliteterne fra klub til klub. Den enkelte klub skal sikre, at området til
skrivere og hold, er klargjort på en måde således at det er muligt at overholde den sociale afstand
på 1 meter.
Under kampen
Generelt
• Udstyr som bat, skinner, handsker, hjelm mv. må ikke deles. Anvend kun eget udstyr.
• Gærdepinde må kun berøres af dommerne under kampen.
• Alle, der er med i kampen og har kontakt med bolden afspritter hænder:
o inden kampen.
o ved pauser efter hver 10. over. Disse pauser anvendes til kombineret drikke- og hygiejnepauser,
hvor alle afspritter hænder.
o efter dommerens anvisninger.
• Drikkedunke må ikke deles
• I tilfælde af regn og pitchen dermed skal overdækkes, tilser dommeren at alle, der deltager i den
opgave, får afsprittet deres hænder straks efter.
Markholdet
• Ingen markspiller må være tættere end 1 meter på en holdkammerat, gærdespiller eller dommer.
• Dommerne holder ikke cap, solbriller, tøj eller andet for kaster eller andre markspillere. Det kan
placeres bag keeperen i lighed med hjelm og under samme regler.
• Der må ikke anvendes spyt, sved, næsefedt o.l. på bolden.
• Spillere må ikke løbe frem mod dommeren (f.eks. i en protest eller an appel, hvor der må formodes
at der råbes/tales) og komme tættere på end 2 meter. Det betragtes som intimiderende adfærd jf.
disciplinærreglementet 3.1.
• Kastedommeren skal stå minimum 2 meter bag gærdet.
Gærdeholdet
• Gærdespillerne må ikke nærme sig markspiller, medbatter eller dommer og som konsekvens
komme tættere end 2 meter på.
o Undtagelse er i forbindelse med løb mellem gærderne, hvor det accepteres at 1 metergrænsen
kortvarigt overskrides.
• Gærdeholdets spillere, der ikke er på banen, skal holde 1 meters afstand til hinanden.
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Efter kampen
Generelt
• Efter kampen gives der ikke håndtryk som tak for kampen.
Hjemmeholdet
• Når kampen er afsluttet, sørger hjemmeholdet for at gærdepindene og overliggerne afskylles og
den person, der har den opgave afspritter omgående hænder.
Overtrædelser
• Ved første overtrædelse idømmes holdet en general advarsel. Ved gentagelse tildeles 5 strafpoint.
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