JURY
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:
•
•
•
•
•

Nasjonale 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

TILTAK

Aktivitet i
forkant

•
•

•

Jurymøter m.m.

•
•

Kommunikasjon

•
•
•

Protester og varsel
om appell

•
•
•
•

Ha god kontakt med arrangør på forhånd
Avtal med arrangør prosedyrer for protest, varsel om appell og protestgebyr, hvor
dette skal sendes elektronisk. Det kan være SMS, epost, Vipps m.m. f.eks. til juryleder
og dette må informeres til utøverne fortrinnsvis i tilleggsregler
Avtal vedrørende juryrom slik at jurymøter og eventuelle avhør kan utføres på en
måte som gjør at avstandsregler og smittevernsregler for øvrig kan overholdes
Sørg for at dere holder god avstand under jurymøtene. Kun nødvendige personer skal
være med for å holde antall personer lavest mulig
Sørg for at det er håndsprit tilgjengelig som alle skal bruke inn og ut av rommet

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
Alle rapporter skal sendes NBF digital, inklusiv juryrapport og Covid-19 rapport.
Protester skal mottas elektronisk (SMS eller epost)
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.

Rapport Covid-19

• Det er ikke juryens ansvar at arrangementet blir gjennomført etter gjeldende
smittevernsregler og NBFs retningslinjer under Covid-19
• Dersom det er regler juryen mener blir brutt bør de gjøre arrangør oppmerksom på
dette og be om at det blir rettet på.
• Fyll ut rapport om hvilke tiltak som ble gjort. Egen rapport for dette.
• Rapporter dersom smittevernsregler og NBFs retningslinjer under Covid-19 blir brutt
• Gjør arrangør oppmerksom på at det vil bli rapportert til NBF

