Velkommen til Rødspætte Cup 2021
Covid 19 var skyld i at vi var nødt til at aflyse Rødspætte Cup 2020. Derfor glæder vi os ekstra meget til at
byde jer alle sammen velkommen til Rødspætte Cup 2021.
Rødspætte Cup vil blive afholdt med overholdelse af de Covid 19 restriktioner, der måtte være til den tid.
Ingen ved endnu hvilke restriktioner, der er gældende til den tid og det kan være forskelligt fra land til land.
Derfor kan planerne ændre sig efterhånden som turneringen nærmer sig.
Konkret kan vi sige følgende:
Tilmelding
Vi modtager tilmeldinger til en turnering på samme størrelse som tidligere. Restriktioner kan dog tvinge os
til at lave en turnering med færre hold. Det betyder også at hold, der har fået bekræftelse på deltagelse kan
miste deres plads. De hold, der er vil komme med i turneringen, er de hold, der har tilmeldt sig først.
Betaling
Hvis rejseanbefalingerne i jeres land fraråder rejser til Danmark og I derfor vælger at melde afbud til
Rødspætte Cup, vil I modtage alle indbetalte beløb tilbage.
Hvis jeres hold mister sin plads i turneringen pga. Covid 19 restriktioner, vil I modtage indbetalte beløb
tilbage.
Hvis vi igen bliver tvunget til at aflyse turneringen, vil I modtage alle indbetalte beløb tilbage.
Åbningsceremoni
Vi forventer at Covid 19 restriktioner vil gøre det umuligt at afholde officiel åbningsceremoni torsdag.
Landskampe
Der er stor risiko for at de uofficielle landskampe lørdag, vil blive aflyst.
Kampe
Der er stor sandsynlighed for at planlægning af kampprogrammet vil blive påvirket af Covid 19 situationen.
Det er muligt, at kampe i samme aldersklasser og grupper i højere grad end tidligere vil blive spillet i samme
hal og der kan komme begrænsninger på tilskuernes adgang til kampene.
Overnatning
Vi har altid prioriteret at hold fra samme klub kan overnatte sammen. Covid 19 restriktioner kan gøre, at vi i
2021 kommer til i højere grad at placere hold efter aldersklasse og grupper. Er du leder for mere end ét
hold, kan du derfor have brug for at have en ekstra leder med, der kan bo hos et af holdene.
Tilskuere
Vi håber på at kunne give fri adgang til alle haller, som vi plejer. Men der er en risiko for, at vi bliver nødt til
at begrænse adgangen til hallerne.
Mundbind
Der kan komme krav om brug af mundbind i blandt andet busser, haller og skoler.

