БОЖИЋНA БРДСКA КРОС ТРКA
Недеља 21. фебруар 2021. Смедеревска Паланка
Језеро Кудреч
COVID 19 ПРОТОКОЛ
ДОЛАЗАК И ПРИПРЕМЕ
-Ове мере односе се како на организаторе трке, тако и на све учеснике и
њихове пратиоце (у даљем тексту учесници). Гледаоци нису дозвољени.
-Уколико имате температуру или било који други симптом COVID 19,
молимо немојте дoћи на трку.
-Молимо Вас да се пре доласка упознате са пропозицијама трке и овим
протоколом, како бисмо свели на најмању могућу меру евентуалне проблеме.
-Ради смањења гужве, паркинг и припреме учесника за трку одвијају се на
350 метара од такмичарског и регистрационог центра (на другој страни
језера, погледајте скицу). Такође Вас молимо да загревање за трку вршите у
овој зони где има пуно простора уз обалу језера.
-Сви учесници дужни су да на месту регистрације за трку (спољaшњи
простор хотела Језеро), буду са маскама и држе дистанцу. Организатор ће у
ту сврху радити одвојену регистрацију и преузимање стартних пакета на 3
пункта: посебно за 3км, 6км и 12км, као би се избегла гужва. Напомињемо да
ће преузимање стартних пакета почети у 10,00часова и трајати закључно са
11,30 часова. Након овог рока неће се моћи преузети стартни пакети. Ради
брже регистрације припремите Вашу личну карту и Ваш стартни број, како
би Вас организатор лакше пронашао. Попис стартних бројева биће истакнут
на интернету, као и испред регистрационог пункта.
СТАРТ

-Старт трке ће бити организован клизно и то:
У 12,00 часова трка на 12км- (црвени стартни бројеви)
У 12,10 часова трка на 6км- (плави стартни бројеви)
У 12,20 часова трка на 3км- (жути стартни бројеви)
Тркачи долазе на место старта 10 минута пре свог стартног времена, не
раније, како би се избегла гужва. Дакле тркачи на 6км долазе на старт након
завршетка старта на 12км, а тркачи на 3км долазе на старт након завршеног
старта на 6км.
На старту молимо да држите размак , судије ће вам помоћи у томе.
Тркачи који на грудима немају видно истакнут стартни број, неће моћи да
наступе на трци!
НА ТРЦИ
Судије на трци и контролори су обавезни да током трајања трке носе маске.
Такмичари наступају без ограничења.
НА ЦИЉУ
Судије на циљу су обавезни да носе маске. Уручивање финишерских медаља
вршиће се без контакта. Чај ће се служити по принципу самопослуживања.
ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА И ДОДЕЛА НАГРАДА
Предвиђена сатница проглашења победника прилагођена је како не би дошло
до гужве. Особе које учествују у додели награда и признања у обавези су да
носе маске.
Такмичари су дужни да носе маске на окупљању за проглашење, док на
пријему када су на победничком постољу не морају имати маске на лицу.
Простор око победничког постоља биће ограђен, како остали не би долазили
у ту зону.
Остали учесници који прате проглашење са удаљености, такође морају
носити маске.
Сатница за проглашење:
13,45 – за трку на 3км све категорије
14,00 – за трку на 6км све категорије
14,30 – за трку на 12км све категорије

Напомена: такмичари који су освојили од првог до трећег места, дужни су
да се јаве организатору код места за проглашење 5 минута пре времена
наведеног у сатници за проглашење.

ДОБРО ДОШЛИ!

