DM5 I RALLYCROSS og DM1 I CROSS KART
PÅ NISSERINGEN 8. OG 9. AUG. 2020
Retningslinjer i forbindelse med Corona ved løb på Nisseringen
Vi beder alle gennemlæse nedenstående nøje, og ved ankomst til banen vil vi samtidig bede
alle underskrive vilkårene, så vi er sikre på, at alle deltagere har forståelse for den gældende
COVID-19 situation og de vilkår, det medfører.
Overskridelse af retningslinjerne fører til øjeblikkelig bortvisning uden efterfølgende økonomisk
kompensation.
Kulturministeriet og efterfølgende DIF & DGI har den 8. juli 2020 udsendt opdaterede retningslinjer for idrætsaktiviteter.
Retningslinjerne kan findes på her: https://www.dasu.dk/om-dasu/dasu-covid-19/ ,
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona eller
https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/
Ud fra disse tolkes det, at motorløbet på Nisseringen den 8. og 9. aug. 2020 kan gennemføres
i forhold til indhentede tilladelser. Dog udelukkende på betingelse af, at alle overholder de gældende retningslinjer.
Det betyder, at ingenting er, som det plejer, og at alle har et ansvar for, at vi får gennemført
løbet på forsvarlig vis og med stor respekt for eventuel smittespredning.
Det skal samtidig understreges, at myndighedernes udmeldinger ikke er konkrete i forhold til
motorsport, hvorfor det til enhver tid vil være en fortolkning fra politiets side, hvis der skulle
blive tale om en nedlukning af løbet. Dette skal man som deltager være indforstået med, ligesom man i så fald også skal være indforstået med, at politiet kan uddele bøder, hvis de vurderer, at der bliver overtrådt regler i forbindelse med arrangementet.
Næstved Motor Klubs Autoafdeling eller DASU kan på intet tidspunkt blive stillet til regnskab
for eventuelle bøder eller andre økonomiske konsekvenser, som den enkelte deltager bliver
påført. Dette er en risiko, man accepterer, når man deltager til løbet. Er man allerede tilmeldt
og ikke ønsker at deltage under de gældende vilkår, kan man naturligvis afmelde og få refunderet anmeldelsesgebyret.
Forsamlingsforbud
Der er i Danmark et forsamlingsforbud på 100 personer.
Ifølge retningslinjerne er det væsentligste ved turneringer, stævner og konkurrencer derfor, at
der er effektiv adskillelse over et stort areal, hvor der er flere grupper á 100 personer. Hver
gruppe skal tildeles et område, der er klart afgrænset, og det er en forudsætning, at grupperne ikke går på tværs af områderne. Således kan der godt være flere grupper på samme anlæg.
Hvor der er flere grupper samlet på samme anlæg, skal alle personer i det væsentligste
være siddende.
Dommere og officials
Dommere og officials er som de eneste undtaget for ovenstående regler og må bevæge sig på
tværs af områderne.

DM5 I RALLYCROSS og DM1 I CROSS KART
PÅ NISSERINGEN 8. OG 9. AUG. 2020

Ankomst/ Depot
Grundet forsamlingsforbuddet er det ikke muligt at have mere end 3 personer med til løbet pr.
deltager. Ved ankomst får man tildelt en plads. Hver plads ligger i område med samme farve,
som det udleverede armbånd har. Man får armbånd på med det samme ved ankomst, hvorefter man bliver vist til sin plads. Disse armbånd kan ikke byttes til andet område.
Derfor er det vigtigt, hvis man ønsker at holde sammen, at man ankommer sammen. Det kan
ikke forventes muligt at holde plads til andre, og der vil så vidt muligt blive fyldt op fra en
ende af.
Grundet retningslinjerne deles depotet op i flere områder, så der ikke er flere end 100 personer i hvert område. Efter indtjekning køres der direkte til den tildelte plads i et område.
Dette område må ikke forlades med mindre, man skal på toilettet eller har en opgave i forbindelse med en aktivitet på banen. Man er med andre ord ”låst” i sit område.
Man må aldrig bevæge sig ind i andre områder end den, man er tildelt. Når man er færdig på
banen eller ved det markerede område ved hegn eller på tilskuerbakken, skal man gå direkte
til sit område og forblive der. Bevæger man sig ind i et andet område, bliver man bortvist.
Imellem hvert område er der ca. 2 meters afstand. Denne plads må ikke bruges til hverken
dæk, værktøj eller andre ting.
Løbet
Når man bliver kaldt frem til startområdet, tager man alt sit udstyr på ved den tildelte plads i
depotet og kører frem til start. Det er ikke muligt at have hjælpere med på starten, ligesom
det heller ikke er tilladt at forlade bilen på starten. CK må have én hjælper med på starten.
Når løbet er slut, kører man direkte til den tildelte plads i depotet.
Kører man i stykker på banen og skal have hjælp til at få bilen fra banen, skal man beholde alt
sit køreudstyr på, dette gælder også handsker og hjelm, til man er tilbage på sin plads.
Ophold ved banen/ publikumshegnet
Som nævnt har hvert område sin egen farve, og den farve har ens armbånd også. På publikumsbakken er der lavet områder, som
er markeret med farver. Her må man kun opholde sig, så længe man sidder på en stol.
Det vil sige, hvis man ønsker at være i publikumsområdet, kan dette kun foregå, hvis man har
en stol med. Dette skal overholdes, ligesom kravet om min. 1 meter afstand også skal overholdes. Husk derfor en stol pr. mand. Vi opfordrer til, at man er så meget som muligt ved sin
plads i depotet.
Ved ind- og udgang fra området skal man spritte sin hænder af ved de opstillede dispensere.
Vagter
Der vil være vagter, som går rundt og sikrer, at folk overholder de gældende retningslinjer,
som er nævnt her. Det er et krav for afholdelse af løbet, at retningslinjerne bliver overholdt.
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Affaldshåndtering
Korrekt affaldshåndtering er enormt vigtigt for at undgå smittespredning. Der er på pladsen
opstillet containere/skraldespande. Brug dem og efterlad ikke affald. Alle Skraldeposer skal
lukkes med knude eller strips.
Toilet og Badefaciliteter
Der vil være adgang til bad og toiletter. HUSK at vaske hænder eller bruge håndsprit. Sprit
også gerne håndtag af efter dig.
Bad og toiletter vil blive rengjort hyppigt under arrangementet.
Værnemidler
Alle deltagere skal medbringe håndsprit til eget forbrug i teamet og sørge for, at der jævnligt
rengøres på udsatte overflader. Der vil være opstillede dispensere med håndsprit ved ind- og
udgang til og fra områderne, toiletterne mv.
Generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne
Vi har rundt på pladsen opstillet skilte med anbefalingerne fra Sundhedsmyndighederne, og
alle bedes sætte sig ind i anbefalingerne og efterleve dem i de enkelte teams. Sørg for en god
hygiejne i teltene.
For god ordens skyld er her anbefalingerne:
-

Bliv hjemme, hvis du har symptomer på sygdom

-

Er du særligt udsat, beder vi dig blive hjemme

-

Hold afstand og begræns alt fysisk kontakt

-

Host og nys ikke på andre

-

Undgå at dele mad med andre

-

Brug dine egne redskaber og remedier – rengør dem ofte og del ikke med andre, heller
ikke drikkedunke

Hvis der kommer nye retningslinjer, som vil gøre det umuligt at afholde løbet, kan det blive aflyst med kort varsel.

