Grundet Corona-situationens udvikling i Danmark indføres følgende tillægsregler
Tillæggene er gældende til og med d. 7. februar 2021, og kan forlænges hvis Corona-situationen kræver
det.

Særligt for Elitedivisionen
Alle spillere, officials, dommere, holdkaptajner med mere, der deltager i en holdkamp i Elitedivisionen,
skal have en negativ Corona-test, der ikke er mere end 48 timer gammel ved holdkampsstart.
Resultatet af Corona-testen skal kunne fremvises på forlangende af DTF Turnering.

Tillæg til §11.1.
DTF udpeger en referee til alle Elitedivisionskampe.
I 1. division og liga 1 overtager holdkaptajnerne for begge hold i fællesskab referee-funktionen.
Holdkaptajnerne skal inden kampdagen have aftalt en afviklingsplan for holdkampen.
Hjemmeholdets holdkaptajn sørger for, at resultatet indtastes i DTF’s holdturneringsprogram senest 2
timer efter kampens afslutning. Begge holdkaptajner skal ved holdkampens afslutning underskrive
resultatkortet, som hjemmeholdets holdkaptajn opbevarer indtil sæsonafslutningen.
De to holdkaptajner træffer i fællesskab alle relevante beslutninger. I tvivlstilfælde kan referee-hotlinien
kontaktes.

Tillæg til §12.2-3.
Udlændinge og danskere, der har været udenlands.
Spillere – danske som udlændinge – der har opholdt sig i udlandet skal være særlig opmærksom på deres
spilleberettigelse.
Er spilleren rejst ind i Danmark indenfor de sidste 48 timer inden turneringsstart/holdkampsstart, skal
spilleren have en negativ Corona-test, der ikke er mere end 48 timer gammel ved
turneringsstart/holdkampsstart.
Er spilleren rejst ind i Danmark tidligere end 48 timer inden turneringsstart/holdkampsstart, men mindre
end 14 dage inden turneringsstart/holdkampsstart, skal spilleren enten
1) ved indrejsetidspunktet have en negativ corona-test, der ikke er mere end 48 timer gammel
2) have en negativ corona-test efter at være rejst ind i Danmark
3) eller have været i 14 dage i selvisolation siden indrejsen
*Bemærk, at hvis spilleren er testet positiv for corona, skal spilleren forholde sig til afsnittet om
”spilleberettigelse efter corona-smitte”.
Resultatet af Corona-testen skal kunne fremvises på forlangende af DTF Turnering. Det er op til
klubberne og de enkelte spillere at holde sig opdateret på landenes status samt gældende regler for
indrejse. Det er et anliggende mellem klubberne og myndighederne at sikre sig, at det regnes for et
anerkendelsesværdigt formål for en udlænding at tage til Danmark for at spille holdkamp.
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* Spilleberettigelse efter corona-smitte
Har den smittede ikke symptomer, skal han/hun selvisolere sig i en uge (7 dage) fra testresultatet
foreligger. Det betyder altså også, at den smittede TIDLIGST må deltage i idrætsaktiviteter 7 dage efter
den positive test.
Har den smittede symptomer, skal han/hun selvisolere sig, indtil symptomerne har været HELT ophørt i
mindst 48 timer. Herefter kan vedkommende deltage i idrætsaktiviteter igen.
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