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Världsungdomsspelen – Göteborg Youth Games uppdaterar nu informationen kring det
rådande läget angående coronavirusets påverkan på den 25:e upplagan av tävlingen.
Den senaste tiden har vi fått många frågor om VU-spelen verkligen kommer att genomföras eller inte.
Mängder av stora arrangemang, som OS i Tokyo, har ställts in eller flyttats. Vi har stor respekt och
förståelse för att smittspridningen skapar oro, frågor och önskemål om klara besked.
Givetvis kommer vi att sätta våra deltagares, publik och funktionärers hälsa i första hand när vi fattar våra
beslut. Vi vill vara tydliga med det. Vi följer noga de råd, rekommendationer och restriktioner som
kommer från såväl regering, smittskyddsmyndighet som SFIF.
Till skillnad från stora internationella mästerskap behöver Världsungdomsspelen inte ha lika lång
framförhållning. Vi gör täta avstämningar av situationen men känner i nuläget att vi inte behöver ta ett
slutgiltigt beslut om tävlingens eventuella genomförande förrän den 1 juni. Kommer mer bindande
direktiv kan detta givetvis komma att ske tidigare.
I dagarna har Gothia och Partille Cup beslutat sig för att ställa in denna sommar. Detta är dock mycket
större arrangemang som på många sätt skiljer sig från vårat. Andelen utländska deltagare är mycket
högre, det är ”kontaktidrotter” och en stor del av boendet sker i skolsalar.
Vi vet hur mycket tävlingen betyder för främst skandinavisk friidrottsungdom och därför vill vi avvakta
utvecklingen ännu en tid innan vi fattar ett beslut som vi inte kan backa ifrån.
Under tiden kommer vi arbeta på med planering och funktionärsrekrytering för att kunna vara precis lika
väl förberedda som vanligt.
Vad gäller avbokningar av hotellrum inför tävlingen så är det 30 dagar som gäller för Scandic Hotels.
Vågar man anmäla sig till tävlingen? Svaret är ja, men betala inte in några startavgifter. Kan tävlingen
genomföras så fakturerar vi istället i efterhand.
Vi beklagar att vi i dagsläget inte kan vara mer tydliga än så här, men vi hoppas på Er förståelse i en
extraordinär situation.
Vi ses på Ullevi – antingen denna sommar eller nästa!
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PS: Hör gärna av Er om Ni har några ytterligare frågor!

