REPUNEREA
ÎN MIȘCARE
Managementul riscurilor generate
de epidemia de COVID19 în timpul
desfășurării competițiilor
automobilistice - Raliu

00

Risc

Riscuri identiﬁcate

Evaluare a riscurilor

Măsuri de precauție / controlare

Alte acțiuni posibile

De făcut / Observații Evaluare post acțiune

Veriﬁcările administrative se vor face online.
În săptămâna cursei, pe adresa de e-mail a
secretarului șef vor ﬁ trimise
1. Concurenții: documentele scanate / fotograﬁate:
cererea de înscriere - completată și semnată, carte de
identitate, documentele mașinii (declarație pe
proprie răspundere dacă este cazul), RCA, permis de
conducere...
2. Concurenții: o declarație pe proprie răspundere
prin care atestă faptul că toate documentele sunt
conforme cu originalul, permisul de conducere nu
este ridicat, orice modiﬁcare va ﬁ adusă imediat la
cunoștința oﬁcialilor cursei. Modelul declarației va ﬁ
stabilit până în data de 01.06.2020.
3. Secretariatul FRAS: lista la zi a licențelor

Veriﬁcarea
documentelor, prin
sondaj, în timpul
competiției.

* Înștiințarea tuturor
sportivilor.
* Elaborarea noii
declarații

Capitolul 1 - Activități complementare
1.1 Veriﬁcările
administrative

1.2

Colectare
documente și
materiale

1.3 Veriﬁcări tehnice
inițiale

Spațiu: închis
Suprafața: 30 - 80 mp
Simultan: 10 - 40 de
persoane
Flux total = 200 - 300 de
persoane.

Foarte ridicat

Spațiu: închis
Suprafața: 30 - 80 mp
Simultan: 10 - 20 de
persoane
Flux total = 100 - 200 de
persoane.

Ridicat

1. Distribuirea doar on-line a cât mai multor
documente: regulament particular, buletine, road
book
2. Pentru ridicarea plăcilor raliului (cămilelor) și a
celorlalte materiale care nu pot ﬁ transmise online se
va prezenta la secretariat un singur membru al
echipajului / echipei. Acesta va trebui să părăsească
incinta imediat după preluarea materialelor.
3. Organizatorul va reduce la minim numărul de
persoane care se ocupă cu distribuirea materialelor.
4. Se va insista ca toate sumele să ﬁe plătite online
(inclusiv shakedown).

Dotarea cu
substanțe
dezinfectante a
secretariatului.
Amplasarea de
ecrane de plexiglas

* Înștiințarea tuturor
sportivilor.
* Organizatorii
trebuie să-și
stabilească propriile
proceduri.

Scăzut

Spațiu: deschis
Suprafața: 50 - 100 mp
Simultan: 10 - 20 de
persoane
Flux total = 100 - 200 de
persoane.

Mediu

1. Pe cât posibil, V.T.I. se vor desfășura în spații
deschise dar fără accesul spectatorilor.
2. Spațiul alocat trebuie să permită funcționarea mai
multor puncte de lucru, cu cel mult 2 comisari tehnici
în ﬁecare.
3. Desﬁințarea C.O.-ului V.T.I.
4. Alocarea unui timp mai lung pentru ﬁecare
concurent.
5. Nu se va mai permite intrarea în avans, ﬁecare
concurent va trebui să se prezinte la V.T. la ora
prevăzută de organizator, oră care va ﬁ comunicată
tuturor concurenților.
6. Circulația ﬁșelor V.T. conform art 2.2

Fișele de V.T.I vor ﬁ
completate de o
singură persoană.
Comisarii tehnici
dotați cu mănuși și
substanțe
dezinfectante

La terminarea
pandemiei se va
reveni la vechiul
sistem, deoarece
sunt greu de
gestionat situațiile
particulare.

Scăzut

Coloană de mașini la C.O..

Zero

În cazul în care are
succes, această
procedură poate
deveni noul
standard.

1

Risc
1.4 Brieﬁng cu
sportivii

Riscuri identiﬁcate

Evaluare a riscurilor

Măsuri de precauție / controlare

Alte acțiuni posibile

De făcut / Observații Evaluare post acțiune

Spațiu: închis
Suprafața: 100 - 200 mp
Simultan: 50 - 100 de
persoane
Flux total = 50 - 100 de
persoane.

Ridicat

Înlocuirea brieﬁngurilor cu informări online a
sportivilor, astfel:
1. Organizatorii și oﬁcialii competiției vor transmite
comisiei de raliuri propuneri referitoare la aspectele
care trebuie aduse la cunoștința sportivilor (înaintea
săptămânii raliului!)
2. Comisia de raliuri va alcătui un material de cel mult
3 pagini care va ﬁ transmis, în săptămâna
competiției către CRO, oﬁciali și organizatori.
3. CRO va transmite respectivul material către
sportivi și va retransmite observațiile și întrebările
acestora către factorii de decizie.

Crearea, înaintea
raliului, a unui grup
de lucru pentru
aspectele
brieﬁngului și
elaborarea
răspunsurilor (1
organizator, director,
1 membru comisia
raliuri, 1 membru
CCA)

La terminarea
pandemiei se poate
păstra modul de
elaborare a
brieﬁngului dar se va
reveni la brieﬁngul
normal care oferă
mult mai multă
interactivitate.

Zero

1.5

Ședință cu arbitrii

Spațiu: închis
Suprafața: 100 - 200 mp
Simultan: 50 - 100 de
persoane
Flux total = 50 - 100 de
persoane.

Ridicat

Înlocuirea brieﬁngurilor cu informări online a
arbitrilor, astfel:
1. Organizatorii și oﬁcialii competiției vor transmite
C.C.A. propuneri referitoare la aspectele speciﬁce
care trebuie comunicate (înaintea săptămânii
raliului!)
2. C.C.A. va alcătui un material care va ﬁ transmis, în
săptămâna competiției către colegiile de arbitri,
pentru a ﬁ prelucrate online / telefonic.
3. Materialul va trebui să conțină, printre altele,
indicații clare referitoare la:
- pozițiile posturilor (inclusiv waze, google maps
share location)
- modalitatea de distribuire / colectare aparatură de
cronometraj

Desfășurarea unor
ședințe restrânse cu
arbitrii, cu număr
limitat de articipanți
pentru elementele
cheie ale competiției.

La terminarea
pandemiei se poate
păstra modul de
elaborare a
materialelor, dar se
va reveni la brieﬁngul
normal care oferă
mult mai multă
interactivitate.

Zero

1.6

Ședințele CCS

Spațiu: închis
Suprafața: 20 - 40 mp
Simultan: 10 - 20 de
persoane
Flux total = 20 - 30 de
persoane.

Ridicat

Accesul limitat la ședințele CCS.
* Modiﬁcarea structurii și al formatului acestora
* Aceste ședințe pot ﬁ împărțite pe capitole astfel:
1. Organizare și Securitate la care participă maxim 6
persoane: Directorul Organizatoric, Medicul
Competiției, Observatorul FRAS și/sau Directorul
Sportiv FRAS sau reprezentantul Comisiei de Raliuri,
Șeful dispozitivului de jandarmi sau al ISU, unul
dintre Directorii competiției, Șeful Securității raliului
și/sau delegatul FRAS pentru Securitate.
2. Înscrieri și Validări, maxim 6 persoane: Șeful
Secretariatului, Șeful Tehnic, minim 2 Comisari
Sportivi, unul dintre directorii de concurs, Oﬁțerul
Relații cu Concurenții, Opțional Observatorul FRAS.
3. Desfășurare concurs și diverse, maxim 6 persoane:
Unul dintre directori de concurs, șeful Securității
și/sau delegatul FRAS pentru Securitate, șeful CCS,
Observatorul FRAS și /sau Directorul Sportiv FRAS.

Desfășurarea în
sistem parțial de
teleconferință a
ședințelor. Cu
excepția a cel puțin 2
membri CCS și a
secretarei CCS toți
ceilalți pot opta la
participarea în
sistem
videoconferință.

După terminarea
pandemiei va trebui
menținut numărul
restrâns de
participanți la
ședințele C.C.S.

Scăzut
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Risc

Riscuri identiﬁcate

Evaluare a riscurilor

Măsuri de precauție / controlare

Alte acțiuni posibile

De făcut / Observații Evaluare post acțiune

1.7

Conferințe de
presă

Ridicat

Conform deciziei 7. a Biroului Executiv

Scăzut

1.8

Festivitatea de
premiere

Foarte ridicat

Conform deciziei 7. a Biroului Executiv

Scăzut

1.9

Centrul de presă acreditări

Ridicat

Conform deciziei 7. a Biroului Executiv

Scăzut

Capitolul 2 - Documente
2.1

Cereri de înscriere

100 - 300 coli care trec pe
la 6 - 8 persoane

Mediu

Vor ﬁ transmise exclusiv online, dosarul cu cererile de
înscriere va ﬁ doar în format electronic în perioada
pandemiei

2.2

Fișe de veriﬁcare
tehnică

50 - 100 coli care trec pe
la 6 - 8 persoane.

Scăzut

1. Vor ﬁ puse la dispoziție de organizator online, pe
site, alături de ﬁșele de înscriere (ca la coastă).
2. Concurenții le vor completa și transmite
organizatorului
3. Organizatorul le va lista și le va înmâna direct
comisiei tehnice.
4. Dosarul va ﬁ alcătuit de către comisia tehnică.

2.3

Liste de înscrieri

40 - 120 coli care trec pe
la 3 - 4 persoane.

Scăzut

2.4

Dispozitive de
arbitri / liste de
start

200 - 300 coli care trec pe
la 4 - 5 persoane

2.5

Materiale pentru
conducerea cursei
și arbitri

2.6

Clasamente

La ﬁnalul pandemiei
va ﬁ reintrodus
dosarul

Eliminat

Se va limita trecerea
acestora prin cel
mult 3 mâini
(1 organizator + 2
comisari tehnici)

Trebuie anunțați
concurenții
La ﬁnalul pandemiei
vor ﬁ reintroduse

Foarte Scăzut

Cu excepția exemplarelor de aﬁșat / dosar oﬁcial alte
exemplare vor ﬁ listate doar la cererea conducerii
cursei. Se recomandă consultarea acestora în
varianta electronică.

Se va limita trecerea
acestora prin cel
mult 2 mâini (1
secretar + 1 oﬁcial)

La ﬁnalul pandemiei
măsura poate ﬁ
menținută

Foarte Scăzut

Scăzut

Nu pot ﬁ eliminate dar se va limita trecerea acestora
prin cel mult 3 mâini (1 secretar + 1 distribuitor + 1
destinatar)

Stabilirea unor puncte
de distribuire în afara
secretariatului, într-un
spațiu mai larg sau în
aer liber

Foarte Scăzut

50 - 100 documente care
trec pe la 4 - 5 persoane

Scăzut

Nu pot ﬁ eliminate dar se va limita trecerea acestora
prin cât mai puține mâini.
Oﬁcialii vor trebui să anunțe organizatorul despre
materialele pe care le solicită în format tipărit.
Arbitrii din posturi vor ridica ecusoanele și alte
materiale printr-un reprezentant / colegiu

Ecran de plexiglas

Foarte Scăzut

100 - 200 coli care trec pe
la 4 - 5 persoane

Scăzut

Cu excepția exemplarelor de aﬁșat / dosar oﬁcial alte
exemplare vor ﬁ listate doar la cererea conducerii
cursei. Se recomandă consultarea acestora în
varianta electronică.

Se va limita trecerea
acestora prin cel mult
2 mâini (1 secretar + 1
oﬁcial)

La ﬁnalul pandemiei
măsura poate ﬁ
menținută

Foarte Scăzut
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Risc

Riscuri identiﬁcate

Evaluare a riscurilor

Măsuri de precauție / controlare

2.7 Sesizări,
contestații

0 - 20 coli care trec
pe la 8 - 10 persoane
Depozit cash

Foarte scăzut

Se vor accepta și contestații în format electronic dar
depozitul pentru contestație va trebui depus la
secretariat.
Nu pot ﬁ eliminate dar se va limita trecerea acestora
prin cât mai puține mâini.
Secretariatul le va scana și le va transmite pe cale
electronică către conducerea cursei.

2.8 Carnete de
control

200 - 300 carnete care
trec prin 10 - 15 mâini

Mediu

Concurenții vor înscrie singuri în carnete timpul
comunicat de arbitrii din post. Astfel, carnetele vor
trece doar prin 3-4 mâini.

2.9 Dosare de post

200 - 500 de coli care trec
prin 7-8 mâini

Mediu

Arbitrii vor veni cu propriile dosare de post, le vor
completa și transmite secretariatului prin mijloace
electronice. Evenimentele deosebite vor ﬁ anunțate
telefonic. Este permisă și completarea direct pe
laptop / telefon a dosarului pentru cei care preferă
această modalitate.

Alte acțiuni posibile

Introducerea
carnetului de control
virtual - se poate face
doar în timp și cu
costuri suplimentare

De făcut / Observații Evaluare post acțiune
La ﬁnalul pandemiei
măsura poate ﬁ
menținută

Foarte scăzut

Dacă se va reuși
implementarea
carnetului de control
virtual, acesta va ﬁ
viitorul

Foarte scăzut

Dacă va avea succes,
această procedură va
deveni un standard

Foarte scăzut

Capitolul 3 - Desfășurarea efectivă a competiției
3.1

Parcul închis

Spațiu: deschis
Suprafața: 1000 - 2000 mp
Simultan: 10 - 30 sportivi,
4 - 8 arbitri,
Flux total = 150 - 350 de
persoane.

Foarte scăzut

Cu excepția parcurilor închise amplasate în centrul
orașelor, accesul spectatorilor este interzis și se pot
menține toate măsurile de distanțare socială fără
măsuri speciale.

3.2

Parcul de service

Spațiu: deschis
Suprafața: 5000-10000 mp
Simultan: 100 - 200
sportivi, 100 - 200
mecanici, 50 - 100 echipe,
5 - 10 arbitri, 0-300
spectatori printre corturi
Flux total = 500 - 1000 de
persoane.

Ridicat

Limitarea numărului de membrii ai echipelor care au
acces în parcul de service.
Limitarea activităților de publicitate sportivă (cort,
branding, sampling, hostese, sesiuni de autografe,
etc.) și de vânzare.
Interzicerea accesului spectatorilor

Spațiu: deschis
Suprafața: 50 - 100 mp
Simultan: 2 - 6 sportivi,
2 - 4 arbitri, 1 - 3 mecanici,
0 - 50 spectatori pe margine
Flux total = 150 - 350 de
persoane

Foarte scăzut

Respectarea actualelor regulamente este suﬁcientă
pentru a asigura toate măsurile de distanțare
socială.

3.3 Zonele de
alimentare și
marcare

Foarte scăzut

Amplasarea, pe
perioada pandemiei,
a parcurilor de
service în zone unde
accesul spectatorilor
se poate restricționa.

Mediu

Foarte scăzut
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Risc

Riscuri identiﬁcate

Evaluare a riscurilor

Măsuri de precauție / controlare

3.4

Posturile de
control

Spațiu: deschis
Suprafața: 20 - 40 mp
Simultan: 2 - 6 arbitri și
oﬁciali, 0 - 3 oameni
ordine, 2 - 6 concurenți,
0 - 10 media,
0 - 20 spectatori
Flux total = 150 - 500 de
persoane

Mediu

Împrejmuirea cu bandă / garduri a tuturor posturilor
de arbitraj astfel încât media să nu aibă posibilitatea
să se apropie la mai puțin de 5 metri de arbitrii din
post.
Reducerea numărului de persoane prin neacceptarea
în zona posturilor a membrilor echipelor, a oﬁcialilor
care nu au treabă în zonele respective.

La ﬁnalul pandemiei
măsura trebuie
menținută, acestea
sunt de fapt
prevederile
internaționale

Scăzut

3.5

Parcuri de
regrupare

Spațiu: deschis
Suprafața: 200 - 500 mp,
Simultan: 2 - 6 arbitri și
oﬁciali, 0 - 3 oameni
ordine, 2 - 30 concurenți,
0 - 10 media, 0 - 30
spectatori pe margine
Flux total = 150 - 300 de
persoane

Mediu

Respectarea tuturor măsurilor prevăzute în
regulament referitor la accesul în parcul închis.
Reducerea numărului de persoane prin neacceptarea
în zona posturilor a membrilor echipelor, a oﬁcialilor
care nu au treabă în zonele respective.

La ﬁnalul pandemiei
măsura trebuie
menținută, acestea
sunt de fapt
prevederile
internaționale

Scăzut

3.6 Comandament

Spațiu: închis
Suprafața: 20 - 50 mp
Simultan: 6 - 15 oﬁciali,
1 - 4 autorități locale,
1 - 4 organizatori
Flux total = 10 - 30 de
persoane

Ridicat

Împărțirea activității comandamentului în mai multe
locații (director, CCS, centru calcul) cu cel mult 3-4
persoane în ﬁecare locație. Se va desfășura în sistem
de videoconferință prin skype / zoom, singurul
calculator care va ﬁ cu microfonul permanent pornit
va ﬁ cel al directorului aﬂat lângă stația de emisie
recepție.

3.7 Mașini oﬁciale

2-4 persoane în mașină

Mediu

În mașinile oﬁciale vor ﬁ doar 2 persoane, pe
perioada pandemiei ﬁind interzis transportul altor
oﬁciali, prieteni, membrii ai familiei.

Spațiu: închis
Suprafața: 20 - 50 mp
Simultan: 5 - 7 persoane

Mediu

În timpul desfășurării competiției în sala CCS se vor
aﬂa doar membrii CCS + secretarul CCS
Audierile se vor desfășura online, probele foto-video
vor ﬁ transmise prin mijloace electronice

3.8

CCS - În timpul
cursei + audieri

Alte acțiuni posibile

Amplasarea de
ecrane de plexiglas

De făcut / Observații Evaluare post acțiune

Scăzut

Scăzut

Amplasarea de
ecrane de plexiglas

Foarte Scăzut
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Capitolul 4 - Măsuri suplimentare, pentru facilitarea celor prevăzute mai sus
4.1 Cumul de funcții

Pentru reducerea numărului de persoane, pe perioada pandemiei vor putea ﬁ cumulate funcții
●
●
●
●
●
●
●
●

Directorul adjunct cumulat cu Membru CCS
Șef Centru Calcul cumulat cu Membru CCS
Observator Arbitrii cumulat cu Membru CCS **
Delegat Securitate FRAS cumulat cu Membru CCS **
Observator FRAS cumulat cu Membru CCS (Observatorul FRAS își ia banii de la organizator nu de la FRAS)
Șef Deschidere cumulat cu Membru CCS **
Cronometror Șef cumulat cu Șef Traseu
Observator Arbitrii cumulat cu Șef Traseu

** Pentru o funcționare corectă a CCS este nevoie ca cel mult un oﬁcial de pe mașinile de încadrare să facă parte din Colegiul Comisarilor Sportivi
4.2 Dotări suplimentare

Pentru comunicarea online ﬁecare oﬁcial din comandament va trebui să aibă laptop / tabletă separat de telefonul mobil.
Pentru sistemul de videoconferințe ar trebui cumpărată, de către federație sau organizator o licență pro pentru Zoom
Pentru managementul documentelor (dosarele virtuale de cereri de înscriere și dosare de post) ar trebui achiziționată o soluție de ﬁle-sharing. Odată
pregătite de către secretariat, dosarele trebuie să poată ﬁ accesate de către conducerea competiției, iar la ﬁnalul cursei vor ﬁ mutate într-un spațiu
dedicat secretariatului FRAS.
Scaner în secretariat
Imprimante, (fără multe pretenții) la director și CCS pentru a-și putea lista singuri documentele de care au nevoie

4.3 Reorganizarea secretariatului

Schimbarea modului de funcționare a secretariatului astfel încât
● 1 singură persoană să aibă contact cu concurenții, ceilalți arbitri și oﬁciali
● Pregătirea tuturor celor din secretariat pentru prelucrarea documentelor primite online și pregătirea dosarelor virtuale ale competiției

4.4

Sistemul de acces pe bază de ecusoane va trebui aplicat pe întreaga desfășurare a competiției.

Limitarea accesului în comandament

FRAS
Federația Română de Automobilism Sportiv
Str. Popa Savu nr. 7
Sector 1, 011431-București, România
Certiﬁcat de Identitate Sportivă B/C/00002/2005
Certiﬁcat de Înregistrare Fiscală 178526686
Web: www.fras.ro
E-mail: office@fras.ro
Acest document a fost pregătit de FRAS pentru a ﬁ utilizat de în mod unic de cluburile aﬁliate la FRAS, de concurenții posesori ai unei
licențe FRAS și de organizatorii de evenimente desfășurate sub egida FRAS.
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