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Stöd för att genomföra trialtävlingar under Corona.
•

Vi måste följa de restriktioner som folkhälsomyndigheten (FHM) angett!
o Läs igenom Svenska cykelförbundets riktlinjer,

https://scf.se/forbundet/riktlinjer-for-cyklister-och-tavlingsarrangorer/
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50 personer på arenan samtidigt, då räknas inte funktionärer in i de 50.
Dela upp klasser för att hålla antalet på 50 personer. Förslagsvis grupp 1 N, B och C.
Grupp 2 A och Elit.
Funktionärer måste synas tydligt, tex. Västar. Tillhandahålles av arrangören.
o 2 funktionärer per sektion.
o 1-2 personer i sekretariat.
o 1-2 sjukvårdare
o 1 chefskommissarie (för de tävlingar som kräver det).
o 1 Tävlingsledare (kanske behöver vara lös och ledig för att hantera att
restriktioner följs eftersom han/hon är ansvarig).
Upprätta i god tid en lista över funktionärer.
Alla måste anmäla sig via Swecycling online. Ingen anmälan på plats.
o Engångs anmälan (engångslicens) görs till arrangören innan tävlingen.
Måste anmäla närstående som följer med till den arrangerande klubben. Max 1 per
startande.
Klippkorten hämtas ut innan tävlingen från en angiven plats. Då hämtas alla kort för
de varv som angetts i anmälan. Cyklist måste fortfarande fullborda ett varv i taget
och lämna in kortet efter varje varv.
Klippkorten lämnas efter utfört varv på angiven plats, tex en låda. Alla som hanterar
klippkort ska ha skyddshandskar, tillhandahålls av arrangören.
Sekretariatet hämtar från angiven plats med plasthandskar och fyller i resultatet.
Prisutdelning sker efter varje grupp är färdig och innan nästa grupp startar.
Publikfritt, banda av tävlingsområdet. Sätt upp skyltar ”publikfritt”
Ingen försäljning av mat & dryck.
Gör en ansökan/anmälan hos polisen.
Prata med er kommun.
Arrangerande klubb ansvarar för att följa FHM och SCF riktlinjer!
Obs! Det är tävlingsarrangören/tävlingsledarens ansvar att se till att tävlingen följer
gällande riktlinjer. Myndighet har rätt att ingripa och avblåsa en tävling om riktlinjer
inte följs.

Lycka till!!
Grengruppen

