29. aprill 2021
Tallinn

Motospordivõistluste korralduse eritingimused COVID-19 ajal
Kõik Eestis peetavad motovõistlused peavad jälgima järgmiseid reegleid ning kõikide võistluste juhendid peavad olema
allkirjastatud Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioonis (EMF) ja võistluste kuupäevad sisestatud EMFi ametlikus kalendris, mis
on nähtaval kodulehel www.msport.ee.
Kõikidel üritusel osalejatel on maski kandmine kohustuslik juhul, kui ei ole võimalik tagada 2+2 reegli täitmist (nt
registratuur, autasustamine, toitlustamine jms järjekorrad).
Korraldaja tagab desinfektsioonivahendite kättesaadavuse võistlusterritooriumil (eelkõige registratuuris ja välikäimlate
juures).

Kuni 200 osalejaga (sh sportlased, mehaanikud, kohtunikud) peetavatel võistlustel on eelistatud, et sportlane tuleb
võistlusele üksi, kuid vajaduspõhiselt võib sportlasega kaasas olla kuni 2 isikut (lapsevanemad).
Juhul, kui võistluspäeva toimub mitu eraldi võistlust, peab võistluse registreerimisel lisaks juhendile ja vajalikele
lubadele olema esitatud ka parklate asukohaskeemid.
Kuni 200 osalejaga võistluse juhendis peab olema kirjas võistlusega seotud personali arvud (meedikud, üldkohtunikud,
rajakohtunikud, toitlustajad, turvameeskond).

1. Võistlejate registreerimine ja tervisekontroll (eeldab võistleja haigusnähtude puudumist):
a) Registreerimisel hoiavad sportlased/nende esindajad omavahel 2 meetrist vahet (sportlane ise või ainult tema esindaja
registreerib, et vältida seltskonna kogunemist)
2. Boksiala (paddock) ja sellega seonduv:
a) Meeskonnad peavad olema paigutatud nii, et kahe auto vahele jääks minimaalselt 2 meetrit vaba ala, kui inimesed käivad
ümber oma auto, ehk siis kahe auto vaheline ala on orienteeruvalt vähemalt 4 meetrit;
b) Treeningutel, kus ei ole palju osalejaid, on soovitatav kahe auto vahele jätta 10 meetrit;
c) Võistlejal ja tema kaaslastel peavad olema käepaelad, kohtunikel on seljas vestid ja korraldusmeeskonnal korraldajaklubi
logoga joped/vestid;
d) Kahe ja enam võistlejaga klubid ning meeskonnad peavad garanteerima oma hooldusalas olevate võistlustehnika vahelise 2
m distantsi.
3. Treeningud:
a) Treeningule minnes peavad võistlejad kinni 2 m reeglist;
b) Mehaanikute alal tuleb järgida 2 m reeglit. Sõiduaegade kohta informatsiooni saamiseks kasutab iga meeskond oma
nutiseadet. Tulemusi kuvavat ekraani võistlustel boksides ei kasutata;
c) Võistleja tohib peatuda ainult mehaanikute boksis oma mehaaniku/treeneri juures;
d) Peale treeningut suundub võistleja otse oma hooldusalasse võistlejate parklas, ning lahkub sealt ainult äärmisel vajadusel;
e) Meeskonnal tuleb tagada võistlejate pesemisvõimalused võistleja enda hooldusalas. Üldkasutatavaid pesuruume ei kasutada;
f) Võistlusrataste pesuboksis tuleb järgida 2+2 nõuet. Vajadusel tagada korraldaja poolt turvatöötaja, kes jälgib nõude täitmist.
4. Start ja sõit:
a) Võistlejad tulevad eelstarti otse oma hooldusalalt vastavalt juhendis ettenähtud ajakavale. Eelstardis järgitakse 2+2 nõuet;
b) Kõik stardiprotseduurid viiakse läbi võimalikult kiiresti. Kui kõik võistlejad on varem kohal, tehakse võimalusel start varem.
Sellega vähendaksime lühiajalist lähedast kontakti võistlejate vahel stardieelsel perioodil (kogunemine stardipuudele max 5
min);
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Kestvuskrossis ja teistes ilma stardipuuta ühisstardiga võistlussõitudes on startijate vahe 2 m, tagumistes ridades starditakse
nihkega nii, et sõitja stardib eelmise rea keskele jäävalt sõidujoonelt (a'la „malelaua“ formatsioon). Kahe rea vahelise vahemaa
otsustab peakohtunik. Ringrajal vastavalt markeeritud stardikohtadele.
Eraldistardi puhul hoitakse samuti kahe sõitja vahel nii stardiootejärjekorras kui stardis 2 m vahet;
c) Peale sõitu suunduvad võistlejad otse võistlejate parklasse, oma hooldusalasse;
d) Tehniliseks kontrolliks võetavad võistlusrattad kontrollitakse vahetult peale sõidu lõppu ja võistleja juuresolekul.
Kontrollmeeskond kasutab kaitsevahendeid (kindad, maskid);
e) Võistlejate koosolek toimub elektroonselt maili teel. Kui võistlejate registreerumine lõpeb kl. 10:00, siis elektrooniline
"briefing" saadetakse laiali 10:00.
5. Autasustamine:
a) Tulemustest teavitatakse võistluspäeva lõppedes võistluse kommentaatori ja internetis konkreetse ajavõtusüsteemi kodulehe
kaudu;
b) Autasustamisele (poodiumi juurde) tuleb maksimaalselt 3 inimest ühest meeskonnast (võistleja/d + 1 mehaanik või saatja);
c) Võistlejatele mõeldud autasud ulatatakse poodiumile ja kätlemistseremooniat ei toimu.
6. Kohtunikud ja Meditsiinipersonal:
a) Stardikohtunikud kasutavad kaitsemaske starditoimingute teostamisel;
b) Rajakohtunikel vajadusel kaitsemaskid ja kaitseprillid;
c) Meditsiinitelgis kasutatakse võistlejale esmaabi osutamisel kaitseriietust, respiraatoreid ja kaitseprille (juhul kui esmaabi
vajadus ületab 10 min kestvuse).
8. Toitlustamine:
a) Toitlustaja jagab vastavalt menüüle toiduportsjonid otse kätte ning söömine toimub boksialades, juhul kui ei suudeta
toitlustamisalal tagada 2+2 reegli järgimist;
b) Toitlustaja peab tagama oma töötajate kontrolli COVID19 suhtes. Samuti peab ta tagama desinfektsioonivahendite
kättesaadavuse toitlustamisalal.
9. Kaubandus:
a) Motovarustuse müüjad peavad jälgima kaubanduses kehtivaid reegleid seoses COVID19ga.
Lisainfo ja täpsustuste saamiseks tuleb pöörduda konkreetse alakomisjoni poole.
Üldised Eesti Vabariigis kehtivate eritingimuste kohta leiab infot veebilehelt www.kriis.ee.

Kinnitanud:
EMF juhatus
EMF Safety komisjon
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