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ДОДАТНИ ПРАВИЛНИК
2.
ОРГАНИЗАЦИЈА
2.3 Званична лица такмичења
Заменик директора такмичења

Вуковић Радивоје

2.
ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА И ЛОКАЦИЈЕ
Субота, 8.август 2020
202
10:15 Због поштовања препорука у вези са епидемијом Ковид -19,
састанак
астанак са возачима се неће одржати, већ ће се по потреби
издавати писана обавештења,
7. ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА
7.1 Због поштовања препорука у вези са епидемијом Ковид -19,
састанак са возачима се неће одржати, већ ће се по потреби
издавати писана обавештења,
обавештењ
7.3 Возачи које не желе да возе 4-ту
4 ту вожњу на трци, морају да то
пријаве Директору такмичења и да после извезене 3-ће
3
вожње
паркирају возило у Затворено паркиште.
паркишт
9. ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА
9.4 Обавезе возача и чланова његовог тима
• да држе дистанцу 1,5-2
1,5
метара приликом Верификације и
Техничког пријема
• да држе дистанцу 1,5-2
1,5 2 метара у Сервисном и Затвореном
паркишту,
• да што чешће перу и дезинфикују
дез
руке,
• да не дају другим особама своје ствари, нити узимају од других,
• да не деле пиће и храну са другим лицима,
• да избегавају окупљање
купљање више особа,
• да гласно не причају, не грле се и традиционално
т диционално поздрављају,
• да бораве што више на отвореном простору,
• да понесу са собом довољан број маски, рукавица и
дезинфикационо средство,
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• да доставе организатору имена са бројевима телефона
особља тима (механичара), јер ће само верификовано особље
са акредитацијом моћи да буде у Сервисном паркишту,
• да чланови тима увек имају при
при себи неки лични докуменат са
сликом (лична карта,
кар
возачка дозвола, пасош....),
• обавезно ношење акредитација,
акредитација
• неношење заштитне маске на лицу,
лицу се кажњава са 5.000,00 а
контролу ће вр
ршити званична лица такмичења
а и надлежни
органи града За
ајечара и
• свако лице које се нађе у Сервисном паркишту у боксу возача
без акредитације, возач ће бити
бити кажњен са 5.000,00 динара, у
случају да се поново нађе неко не акредитовано лице, возач ће
бити искључен са такмичења.

Директор такмичења
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