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PM 1
Det är av yttersta vikt att samtliga deltagare samt teammedlemmar följer dessa
regler, utan undantag.
Skulle brott mot några av dessa regler upptäckas kommer tävlingen att avslutas
omedelbart.



Som ni vet är offentliga tillställningar med mer än 50 personer förbjudna, då vi
anordnar tävlingen utan publik så räknas inte denna som en offentlig
tillställning.
Det innebär att vi kan ha mer än 50 personer i depån likt samhället i övrigt men
vi måste undvika dom moment som vi normalt har där risker är uppenbara för
folksamlingar.
Dom moment vi tagit bort eller gjort förändringar på är:
Incheckning
Besiktning
Förarmöte
Officiella resultattavlan
Prisutdelning
Max 4 mekaniker / tävlande
Förtydligande om hur vi har tänkt och hur dessa moment kommer utföras
kommer förtydligas ytterligare i det skriftliga dokument ni får som ersätter
förarmötet. Detta dokument skickas ut inom två veckor före tävlingen.
Allmänna råd
God handhygien är en självklarhet.
Vi kommer ha handsprit utställt på utvalda platser.
Ingång till WC / Duschar kommer vara bevakade för att undvika trängsel och
dom kommer också städas oftare, detta kommer kanske innebära att ni får vänta
längre än önskat ibland men vi hoppas ni har förståelse för detta.
Om möjligt, byt om i bussen i stället för i omklädningsrummen.

I övrigt vill vi hänvisa till folkhälsomyndigetens allmänna råd att:
Håll avstånd.
Stanna hemma om ni är sjuka (även minsta lilla symptom).
Undvik onödiga sociala kontakter.
Personer över 70 år bör stanna hemma.
Tvätta händerna ofta och noggrant.
Visa hänsyn mot era med människor.
Som ni förstår så gäller dessa regler under hela er vistelse här, även innan
tävling och på kvällar.
Motorsport är normalt en väldigt social sport och depålivet är en stor del av
detta.
För att kunna genomföra en tävling under rådande situation så måste dessa
sociala kontakter upphöra så mycket som möjligt.
Vi kommer ha ögonen på oss från myndigheter och media under helgen och då
måste vi visa att det stämmer som vi framhävt, att vår sport med våra utövare
kan bedrivas på ett säkert och ansvarsfullt sätt och under kontrollerade former.
• Vi reser till tävlingen på ett ansvarsfullt sätt.
• Vi besöker inte andra deltagares tält, även under kvällarna.
• Teammedlemmar håller avstånd till andra när ni ser på race.
• Vi följer folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.
Om alla följer dessa regler kommer vi förhoppningsvis kunna mötas i andra
depåer senare under sommaren.

Tävlingsledare
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