ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΛ.Μ.Ε 2020

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ
Η ΕΛ.Μ.Ε. θέλοντας να προφυλάξει όλους όσοι συμμετέχουν στο Πανελλήνιο
πρωτάθλημα και στο Κύπελλο Ελλάδας με γνώμονα την ασφάλεια της υγείας όλων των
μελών της ανακοινώνει τους παρακάτω περιορισμούς - οδηγίες :

1. Την ημέρα της προπόνησης (ΣΑΒΒΑΤΟ ) όπως και την ημέρα του αγώνα
(ΚΥΡΙΑΚΗ) δεν επιτρέπεται η προσέλευση θεατών στην πίστα.
2. Κάθε οδηγός έχει δικαίωμα ενός μηχανικού.
3. Οι θέσεις στα τραπέζια θα είναι σημειωμένες σε ποιες επιτρέπεται και σε ποιες
απαγορεύεται να κάθονται οι οδηγοί και οι μηχανικοί τους.
4. Η ΕΛ.Μ.Ε. θα φροντίσει για επιπλέον τέντες και τραπέζια ώστε να κάθονται όλοι
με ασφάλεια τηρώντας τις αποστάσεις. Αν κάποιο μέλος έχει διαθέσιμο τραπέζι ή
τέντα, μπορεί να τα φέρει στην πίστα. H διοργάνωση θα φροντίσει για τον χώρο
που θα στηθούν οι τέντες όπως και για τις καρέκλες. Αυτά ισχύουν για τη
περίπτωση πολλών συμμετοχών π.χ. κατηγορία 1/8 Buggy που λογικά θα υπάρχουν
αρκετές.
5. Η ΕΛ.Μ.Ε. θα έχει φροντίσει να υπάρχουν απολυμαντικά και μάσκες σε όλους
τους χώρους της πίστας.
6. Τη ημέρα πριν τον αγώνα (Σάββατο) σε περίπτωση πολλών συμμετοχών η
γραμματεία της πίστας θα φροντίσει να φτιάξει σειρές προπόνησης που θα βγαίνουν
σύμφωνα με την ώρα προσέλευσης των αγωνιζομένων ώστε να μη παρατηρηθεί
συνωστισμός στην εξέδρα και στα πιτ. Ο χρόνος προπόνησης κάθε σειράς θα είναι
15 λεπτά.
7. Όλοι οι οδηγοί που ανεβαίνουν στην εξέδρα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΑ
όπως και οι μηχανικοί τους όταν βρίσκονται στα πιτ.
8. Επιτρέπεται μόνο ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ κάτω από την εξέδρα, οι ανεφοδιασμοί
μπορούν να γίνονται πάνω στο ξύλο της ράμπας των πιτ, κανένας μηχανικός δεν θα
δέχεται βοήθεια από άλλον μηχανικό δίπλα του, θα κάνουν όλοι μόνοι τους
ανεφοδιασμό για να υπάρχει δίκαιος αγώνας για όλους.
9. Όλοι οι άνθρωποι της διοργάνωσης θα φορούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΣΚΑ καθόλη
την διάρκεια της ημέρας.
10. Η ΕΛ.Μ.Ε. σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που όλοι ζούμε, θα ήθελε να
παρακαλέσει όλους τους αγωνιζόμενους, μηχανικούς, ανθρώπους της διοργάνωσης
του αγώνα, να βοηθήσουν, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που όλοι
αγαπάμε με ασφάλεια και με σεβασμό για τον διπλανό μας.
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