COVID-19 PROTOKÓŁ
Podczas wyścigu zostaną zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa zgodnie
z zaleceniami Rządu i protokołem sanitarnym Międzynarodowej Unii Kolarskiej.

PUBLICZNOŚĆ
1. Strefa startu i mety będzie zabezpieczona płotkami tak, aby był ograniczony dostępu
dla publiczności w tych strefach.
2. Pozostaje możliwość kibicowania na trasie, bez gromadzenia się i z zastosowaniem
wszystkich zaleceń rządu.
3. Organizator nie będzie prowadził specjalnych aktywności dla kibiców. Nie będzie stref
kibica, miasteczka sponsorskiego, kolumny reklamowej i trybun. Służby w lokalizacji
startu i mety będą pilnować, aby nie doszło do gromadzenia się ludzi.

STREFA STARTU
PUBLICZNOŚĆ
1. Animacja będzie ograniczona do komunikatów.
2. W pobliżu miejsca startu będzie dostępny żel antybakteryjny.
3. Zespół Lang Team, obsługa i osoby współpracujące mają obowiązek noszenia maski,
każdy w trakcie przebywania w większej grupie osób.
Pozostaje obowiązek utrzymywania bezpiecznego dystansu 1.5 m.

NA TRASIE
1. Na wyścigach amatorskich będzie stacjonarny bufet. Zawodnicy nie mogą wyrzucać na
trasie bidonów i śmieci. Obsługa Lang Team będzie w maseczkach i rękawiczkach.
2. Można kibicować wzdłuż trasy utrzymując dystans 1.5 m.
3. W samochodach organizatora będzie dostępny żel antybakteryjny dla osób
współpracujących.
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NA MECIE
1. Nie będą prowadzone specjalne aktywności dla kibiców, tylko komunikaty.
2. W pobliżu mety będzie dostępny żel antybakteryjny.
3. Będzie informacja dźwiękowa o bezpieczeństwie i przypominaniu utrzymywania
dystansu.
4. Zespół Lang Team, obsługa i osoby współpracujące w bańce drużyn mają obowiązek
noszenia masek i każdy w trakcie przebywania w większej grupie osób.
Pozostaje obowiązek utrzymywania bezpiecznego dystansu 1.5 m.

CATERING - (Dotyczy wyścigów amatorskich)
Obowiązek noszenia maseczek, z wyjątkiem przy stole przy utrzymaniu dystansu 4 m2

STREFA PODIUM I CEREMONIA DEKORACJI
1. Dekoracje zawodnika odbędą się bez hostess a osoby „wręczające” nagrody mogą
jedynie stanąć do zdjęcia na scenie, w masce i utrzymując 1.5 m dystansu.
2. W przypadku obecności 3 zawodników na scenie, muszą oni utrzymać dystans 1.5 m.
3. Nagrody będą postawione na stoliku na scenie. Zawodnik sam weźmie nagrody.
4. Nagrody będą zdezynfekowane rozłożone przed wejściem kolarza na scenę na stoliku,
przez osobę z Lang Team, która będzie w maseczce i rękawiczkach.
5. W pobliżu podium będzie dostępny żel antybakteryjny.
6. Strefa podium będzie zabezpieczona tak, aby obecna była tam tylko niezbędna liczba
osób do przeprowadzenia ceremonii.

WYWIADY - MEDIA
Dostęp do strefy wyścigu będzie miała ograniczona liczba dziennikarzy.
Będą oni przebywać w maseczkach i zachowywać odpowiedni dystans
1.5 m oraz korzystać z mikrofonu na tyczce.
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LANG TEAM I OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
1.
2.

3.
4.

Ograniczona ilość obsługi. Każda osoba z organizacji będzie przestrzegać higieny, dezynfekcji
rąk, a w zatłoczonych miejscach będzie w maseczkach i będzie utrzymywać dystans 1.5 m.
Osoby pracujące przy imprezie mają obowiązek wypełnienia i podpisania formularza, na
którym informują o stanie zdrowia i czy miały kontakt z osobą chorą na Covid-19 w ostatnich
14 dniach.
Każdy musi się przemieszczać w tej samie grupie osobowej, aby ograniczyć kontakt z innymi
osobami z organizacji.
W razie pierwszych objawów choroby, chora osoba musi natychmiast poinformować
przełożonego i koordynatora COVID-19.

BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów będzie wygrodzone i jednocześnie nie będzie mogło być nie więcej niż
10 zawodników (w przypadku Arłamowa 40 zawodników).
2. Zawodnicy muszą odebrać numery startowe i potwierdzić udział w biurze
sędziowskim oraz odebrać pakiet startowy.
3. Przed wejściem do biura zawodów będzie dostępny żel do dezynfekcji.
4. Uczestnicy mają obowiązek wypełnienia i podpisania formularza, na którym informują
o stanie zdrowia i czy miały kontakt z osobą chorą na Covid-19 w ostatnich 14 dniach.

Agata Lang
Z-ca Dyr. Generalnego
Lang Team Sp. z o.o.
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