
Regulament pentru organizarea de teste și antrenamente, în
vederea prevenirii răspândirii COVID-19

1. Baza legală: Permis de organizare eliberat de FRAS doar unui club cu
licență de organizare valabilă pentru anul 2020

Obiectul de activitate: Teste/antrenamente cu circulație inchisă, desfășurate
exclusiv în aer liber

Participanți: Sportivi licentiați FRAS 2020 cu viza medicală anuală valabilă,
pilot/navigator, mecanic, în limita a maximum 3 persoane per echipaj.
Viza medical anuală trebuie făcută conform normelor interne FRAS, de către un
medic de medicină sportivă și nu trebuie să fie mai veche de 14 zile de la data
începerii antrenamentului.
Doi sportivi licențiați cu vizita medicală valabilă pe anul 2020 pot fi prezenți
în mașina de concurs. Se interzice prezența unui invitat în mașina de concurs.
Organizatorul va verifica aceste reglementări.

Trasee/locatii de antrenament: drumuri comunale și județene asfaltate și/sau
drumuri forestiere și comunale de macadam, circuite special destinate activității
de automobilism sportiv

Caracteristici traseu si program: Lungimea medie a unui traseu pentru
teste/antrenamente este între 4-6 km și se va parcurge de mai multe ori, conform
unui program stabilit de organizator și stipulat în documentele de avizare.

Perioada: activitatea se va desfășura într-o singură zi, cu pauze

Organizatorul sesiunii de teste/antrenamente va fi obligat să implementeze
toate normele epidemiologice și de securitate, atât la nivelul siguranței
sportivilor și oficialilor, cât și al prevenirii răspândirii Covid 19.

2. Măsuri de prevenție epidemiologică și distanțare socială:

Notă: Toate măsurile specifice prezentate în acest material vor fi
completate înaintea evenimentului cu ultimele seturi de instrucțini primite



de la autorități.
Astfel, se vor lua în calcul măsurile prezentate în ordinul comun al MTS nr
583/19.05.2020 și ordinul MS nr 842/19.05.2020 publicat alăturat.

Pe lângă măsurile clasice de securitate impuse prin acest regulament de
desfășurare al unui antrenament sau test, având în vedere perioada de pandemie
se impun OBLIGATORIU și următoarele măsuri de siguranță:

 Organizatorul va delimita strict zona tehnica si zona de teste/antrenament,
supravegherea facându-se cu oameni de ordine instruiți de către
organizator

 Accesul spectatorilor este INTERZIS în zona tehnică. Pe traseul de
concurs sunt interzise grupurile mai mari de 3 persoane.

 In spațiul destinat parcului service organizatorul va monta zone de
desinfectie dotate cu solutii pe baza de alcool și clor, precum și prosoape
de unică folosință. De asemenea, vor fi amplasați saci de gunoi.

 Pentru a participa la o sesiune de teste/antrenamente, fiecărui sportiv i se
va transmite de catre organizator, exclusiv online:
- cererea de participare, care va fi completată cu date tehnice despre

automobilul de concurs, date despre spatiul tehnic necesar în parcul de
service și, evident, datele persoanelor prezente.

- un formular de autoeveluare (Chestionar COVID-19)
- declarație pe propria răspundere cu privire la răspunderea civilă și

penală în cazul declarațiilor false
- un tabel în care să fie trecute toate persoanele prezente la eveniment

 Formularul de autoeveluare este un chestionar simplu privind starea de
sănătate individuală. Este obligatoriu pentru toate persoanele prezente.
Dacă răspunsul este “NU“ la toate întrebările, membrul echipei de
organizare va fi acceptat pentru eveniment. În cazul în care răspunsul este
“DA“ la cel puțin o întrebare, membrului echipei de organizare i se va
interzice participarea la eveniment.
IMPORTANT!
Ambele documente vor fi retransmise organizatorului de
teste/antrenamente cel mai târziu cu 24 de ore înainte de startul
evenimentului.

 Pe lângă echipamentul sportiv obligatoriu, toți participanții vor purta
masca de protecție în spațiu închis, dacă acesta există.

 Spațiul tehnic destinat sportivilor va fi dotat cu o zonă de desinfecție
proprie care va conține, în principal, soluție pe baza de alcool pentru
mâini și pe baza de clor pentru încălțăminte. Obligatorii vor fi, de
asemenea, apa și săpunul, precum și prosoapele de unică folosință.



 Pe timpul staționării în
zona destinată spațiului tehnic se vor respecta măsurile de distanțare
socială în vigoare la data evenimentului.

 Se va restricționa interactiunea între echipaje și se va ține cont de regulile
de distantare socială.

 Organizatorul va trimite online către FRAS tabelul cu toate persoanele
prezente la eveniment, precum și datele de contact ale acestora.

 În măsura în care la teste se vor prezenta mai mulți sportivi simultan se va
restricționa interacțiunea între aceștia și, în niciun caz, nu se va depași
numărul de maximum 3 persoane prezente concomitent în acelasi loc.


