LØPSLEDER
under COVID-19 – Prosedyrer og retningslinjer
Dette dokumentet vil bli oppdatert jevnlig i henhold til myndighetenes nye retningslinjer. (06.01.2021)
Norsk Bilsports retningslinjer for Covid-19 med tanke på arrangement har regulativ status og skal i den grad
det er gjeldende erstatte Generelle bestemmelser.
Arrangører skal i samarbeid med løpsledere og Jury sikre at god hygiene, sosial avstand og alle andre
nødvendige tiltak for å redusere risikoen for COVID-19 smitte blir gjennomført på arrangementet..
Generelle prinsipper:
•
•
•
•
•

Nasjonal og kommunale råd må følges til enhver tid
God hygiene – vask hender regelmessig
Overhold sosiale avstandsregler (min 1 m)
Ikke delta på arrangementer dersom du føler deg syk eller har symptomer på COVID-19
Beskyttelsesutstyr må brukes i henhold til myndighetenes råd

AKTIVITET

VEILEDNING

Aktivitet i
forkant samt
innsjekk

•
•
•
•
•

Løpsledelse, base,
racecontrol

•

•

Kommunikasjon

•
•
•
•
•
•
•

Sørge for informasjon i tilleggsregler vedrørende betaling (elektronisk) samt at
betaling eventuelt gjelder som signering av anmeldelsen.
Påmelding skjer online
Innsjekk foretas via elektroniske løsninger. Lisenser sendes inn elektronisk
Skriftlig informasjon og instruksjoner må sendes elektronisk i forkant av
arrangementet.
Informasjon til nye førere må løses elektronisk eller alternativt på et åpent område
hvor avstandsregler til enhver tid overholdes og hygienetiltak tilgjengelig.
Kun nødvendige funksjonærer skal oppholde seg i det som er basen for løpsledelse.
Rom bør være godt ventilerte. Avstandsregler skal overholdes, håndsprit må være
tilgjengelig ved inn og utgang i hvert rom.
Løpsleder må være i kontakt med Covid-19 ansvarlig på arrangementet.
All kommunikasjon skal være elektronisk.
Muntlige rapporter fra funksjonærer skal aksepteres. Dersom skriftlig rapport
ønskes kan du be vedkommende om å ta bilde av sin rapport.
Protester skal mottas elektronisk
Protestgebyr skal mottas via Vipps eller nettbank.
Beslutninger skal sendes elektronisk samt publiseres på digital oppslagstavle
Avhør kan foretas pr telefon. Alternativt personlig dersom avstandsregler kan
overholdes. Ansiktsmaske bør brukes i slike tilfeller.
Melding fra løpsledelse skal sendes elektronisk samt publiseres på digital
oppslagstavle.

Ulykker / hendelser •

•

•

•
•
•

Dersom en bil får stans på banen skal løpsleder be en funksjonær om å gå bort til
bilen, og sjekke for å få tommel-opp fra fører. Funksjonærer skal gi råd til
løpsledelse hvorvidt det er behov for medisinsk hjelp.
Medisinsk personell er de eneste som skal gripe inn ved en eventuell skade. Ingen
funksjonærer skal gjøre noe annet enn å kontrollere stedet samt sjekke for tommelopp fra fører.
Dersom det er nødvendig å gripe inn eller funksjonærer ikke får tommel-opp fra
fører skal kun funksjonærer med passende beskyttelsesutstyr (maske og hansker)
gjøre det som trengs inntil medisinsk eller bergningsmannskap kommer. Andre
funksjonærer skal da tre tilbake og kun kontrollere stedet for hendelsen.
Teknisk kontrollør kan tilkalles av løpsleder eller jury dersom de finner det
nødvendig.
Alle rapporter skal sendes elektronisk.

