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Forskrift for handling og krav til hygiejne, afstand og kontaktbegrænsninger for arrangører,
deltagere og tilskuere i ADAC Cimbern Rally den 10.-11. september 2021

ADAC Cimbern Rallye arrangørerne er opmærksomme på deres ansvar over for atleter og hold,
tilskuere, hjælpere og alle institutioner. I betragtning af den verdensomspændende spredning af
den nye corona/Covid 19-virus blev følgende anbefalinger til foranstaltninger derfor fremsat på
grundlag af anbefalinger fra forbundsregeringen, statsregeringen, Robert Koch-instituttet og i
samarbejde med det tyske olympiske sportsforbund (DOSB) og DMSB:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Principper for eventplanlægning og definition af deltagere
Sted og implementering
Sådan kommer du til arrangementet
Etablering af de hastighedsprøver / Etablering af serviceplads
Dokumentkontrol
Teknisk kontrol
Officiel opslagstavle
Førermøde
Resultater, prisoverrækkelse og Parc Fermé
Kontakt til løbsledelsen

a) Principper for løbsplanlægning / Fastlægge målgruppe for deltagere
Organisationskomitéens forberedende møder finder så vidt muligt sted på telefon-/videokonferencer. I det omfang et møde er nødvendigt, anvendes de nuværende hygiejne- og afstandsregler i overensstemmelse med kravene fra delstatsregeringen eller Slesvig-Flensborg-distriktet. På
sådanne møder er masker obligatoriske for alle deltagere på vej til pladsen, uanset afstandsreglerne. Siddearrangementerne er underlagt reglerne for arrangementer i det offentlige rum.
Personer med akutte luftvejssymptomer samt personer fra risikoområder i henhold til RKI's anbefalinger er udelukket fra arrangementet som deltagere, hjælpere og tilskuere.
Antallet af kvalificerede hold i bedste tid er begrænset til 120. Dette sikrer, at antallet af chauffører, medchauffører og teammedlemmer er mindre end 1.000 personer. Teams opfordres til kun
at registrere de mest nødvendige antal servicepersonale til arrangementet.
Holdene (kører, 2. kører og serviceteam) skal inden den 4. September skriftligt meddele navne,
adresse og telefon på alle der er med.
Holdene vil blive informeret på et tidligt tidspunkt før arrangementet om generelle infektionsbeskyttelsesforanstaltninger såsom håndhygiejne, holde afstand og hoste og løbende næsehygiejne
ved hjælp af en virtuel meddelelse eller programhæfte. Passende skilte angiver de generelle hygiejneforanstaltninger.
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b) Mødested og gennemførelse
Serviceplads, rallyhovedkvarteret og start- og målområdet vil blive etableret i Süderbrarup på
grund af den tilgængelige plads. Her er hele markedspladsen i en størrelse på 26.000 kvadratmeter tilgængelig for chauffører, hold og tilskuere, hvor antallet af tilskuere i serviceområdet forventes som lavt. Med omkring 160 hold (herunder omkring 40 retro deltagere), vil der ikke være
mere end omkring 500 mennesker på pladsen på samme tid, hvilket svarer til 52 kvadratmeter
per person. De sanitære faciliteter er tilgængelige i tilstrækkelig form og er adskilt efter køn.
Afstandene i sanitære faciliteter skal overholdes. Det faktum, at der ikke er for mange mennesker i sanitære faciliteter, sikres af et servicepersonale. Sanitære faciliteter er udstyret med
vand, sæbe, papirhåndklæder og desinfektionsmiddel.
I kontorbygningen og den kommunale byggeplads kan lokaler i forskellige størrelser bruges af rallyledelsen, løbsafvikling og presserepræsentanterne. Masker er obligatoriske i disse rum, og tilstrækkelig ventilation er sikret. Desinfektionsmidler leveres. Overholdelse af afstandsregler sikres
på grund af rummets størrelse og det lille antal mennesker.
På området er der informationsskilte, der indikerer overholdelse af afstandsregler og det direkte
forbud mod kontakt mellem de forskellige hold.
Når der bruges højttalersystemer, bruges et engangs plastovertræk over mikrofonen.

c) Ankomst til arrangementet
Holdene har mulighed for at ankomme på fredag. Dette sikrer også, at dokument kontrol og den
tekniske kontrol er åben dobbelt så længe som normalt, og at afstandsreglerne kan overholdes
uden problemer.

d) Etablering af hastighedsprøver / etablering af serviceplads
Hastighedsprøver etableres af prøveleder og hans hjælpere. Kredsen af hjælpere reduceres til et
minimumsantal. Skilte, pyloner, afspærringsanordninger osv., som også skal reduceres til et minimum, må kun håndteres med beskyttelseshandsker under montering og demontering.
Det store serviceområde sikrer, at de enkelte hold kan holde tilstrækkelig afstand til andre hold
og dermed udføre arbejdet på køretøjerne i tilstrækkelig afstand.
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e) Dokument kontrol
På grund af udvidelse af åbningstiden, undgås større forsamlinger af mennesker. Dokumenterne
er allerede udarbejdet af arrangøren og vil så vidt muligt blive modtaget elektronisk i dagene op
til arrangementet. Ellers finder en kontaktløs overdragelse sted.
I modsætning til andre begivenheder finder dokumentkontrol sted på et særligt velegnet og ventileret sted. Afstandsmarkeringer for de ventende personer/deltagere placeres på jorden.
Kuglepenne er ikke til rådighed for underskrift.
Deltageren skal medbringe dette til sin underskrift.
f) Teknisk kontrol
På grund af udvidelse af åbningstiden, undgås større forsamlinger af mennesker.
De dokumenter, der kræves for den tekniske kontrol, er allerede udarbejdet af arrangøren og vil
så vidt muligt blive modtaget elektronisk i dagene før arrangementet. Ellers finder en kontaktløs
overdragelse sted.
Deltagerne skal afgive selverklæringer om køretøjets tilstand og sikkerhedsudstyr.
I modsætning til andre begivenheder finder den tekniske kontrol ikke sted i en fast bygning, men
i et godt ventileret telt. I modsætning til normal praksis kontrolleres ikke alle køretøjer fuldstændigt. Efter de tekniske kommissærers skøn foretages der kun stikprøver.
I overensstemmelse med DMSB's anbefalinger vil inspektionen af holdets sikkerhedsbeklædning,
herunder hjelmene, blive afskaffet i år, da hverken sikkerhedsafstande eller udelukkede kontakter med tøjet kunne overholdes.
g) Officiel opslagstavle
Den officielle opslagstavle er ikke i papirform, som sædvanlig, men kun i elektronisk form på arrangørens hjemmeside under www.cimbern-rallye.de.
Holdene opfordres til at hente disse oplysninger løbende!
h) Førermøde
Et førermøde finder ikke sted, da afstandsregler ikke kan overholdes.
Alle oplysninger fra rallylederen vil kun blive givet i elektronisk form på arrangørens hjemmeside
under www.cimbern-rallye.de.
Holdene opfordres til at hente disse oplysninger løbende!
Kontakt med kørerkontakt er kun via telefon på telefonnumre offentliggjort i Rallye-Guide.
Hvis der skal afholdes en personlig samtale, skal hygiejne- og afstandsreglerne overholdes.
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Resultat, prisoverrækkelse og Parc Fermé

Resultaterne vil ikke blive offentliggjort i papirform, som det normalt er tilfældet, men kun i elektronisk form på arrangørens hjemmeside under www.cimbern-rallye.de.
Prisoverrækkelsen finder sted "i det fri" på serviceplads.
Ærespriser udleveres enten kontaktløs eller leveres med posten.
Ved parkering af køretøjerne i Parc Fermé holdes et tilstrækkeligt stort afspærret område frit, så
deltagerne kan overholde afstandsreglerne over for andre deltagere.
Tredjeparters eller tilskueres indrejse er udelukket.

j)

Kontakt med rallyledelsen og sports-/tekniske kommisærer

Kontakt med rally ledelse samt sport / tekniske kommissærer er generelt lavet via telefon på telefonnumre offentliggjort i rally guide. Hvis der skal afholdes en personlig samtale, skal hygiejneog afstandsreglerne overholdes.
Antallet af deltagere skal reduceres til det absolut nødvendige niveau.

Pr. 11. juli 2021

Der er planlagt justeringer af den aktuelle coronasituation og de relevante incidensværdier –
samt særlige faciliteringer (hvis lovgiveren har fastsat det) for vaccinerede personer og koronarekonvalescenser.

Det er en oversat version
Ved tvivl er den tyske tekst gældende

