Transylvania Open 2020

Kérjük, vegyétek figyelembe a következő óvintézkedéseket mindannyiunk érdekében:






















Betegségnek még gyanúja esetén is (légúti tünetek, köhögés, torokfájás vagy láz) ne
jöjj el, maradj otthon;
A parkoló bejáratánál naponta a megérkezett személyeken digitális hőmérést
végzünk, az összes résztvevő névleges listájának kitőltésével;
A kocsiban öltözzetek, vagy az egyes családok, csapatok külön, együtt telepedjenek
le (tiszteletben kell tartani az egyes csoportok közötti 2 méteres távolságot);
A rendezvény teljes időtartama alatt 3 főnél nagyobb csoportok nem alakulhatnak ki,
sem a Versenyközpontban, sem az induláshoz vezető útvonalon, sem a
versenypályákon (ezeknek a csoportoknak a keresztezése nélkül);
Nincs kézfogás, nincs ölelés, még azokkal sem, akikkel már régen találkoztál;
A Versenyközpontban, a Rajtban, a pályán és a Célban is a távolságtartás 1,5 méter
mindazoknak, akik nem találkoznak rendszeresen;
A pálya teljesítése után se csoportosuljatok, a pályaelemzést, a tapasztalatok
megbeszélését telefonon, e-mailben, stb. tegyétek meg;
A Versenyközpontban, jelentkezéskor, sorban állásnál a klubok képviselőinek
maszkot kell viselniük mindaddig, amíg közvetlen kapcsolatba kerülnek a verseny
titkárságával. Kéztisztítót, illetve ingyenes védőmaszkot biztosítunk;
Nevezzetek előre, és lehetőleg utaljátok át a nevezési díjat, 2020 július 15 előtt, a CS
TranSilva Cluj, OTP Bank Romania -nál nyitott folyószámlájára:
SWIFT: OTPVROBU, IBAN: RO53 OTPV 2010 0087 5253 EU01
Az értesítőket, a versenyadatokat, rajtidőket, az eredményeket is, csak online
jelentetjük meg a www.transilva.ro és a www.orienteering.ro site-kon.
A rajtidők megjelennek a Startszámokon is;
Díjátadó ünnepséget nem tartunk. A nyert érmeket a csapatok képviselőinek adjuk
át;
Büfé nem lessz. Minden sportoló a SI-kártya olvasásakor ½ liter ivóvízes PETpalackot kap. Szemetet ne hagyjatok magatok után, vigyétek haza. Gyűjtőzsákok
kizárólag csak a kiüresitett és összelapított PET-palackok számára lesznek;
Röviden: a versenyterületre érkezés után, fertőtlenítsétek a kezeteket, tartsatok
legalább 1,5 méter
távolságot egymástól, a pálya lefutása után a
Versenyközpontban csak szükséges ideig tartózkodjatok, fertőtlenítsétek még
egyszer a kezeteket, és elhagyhatjátok a versenyterületet;
Egyéni kötelesség elkerülni a fertőzés terjedését;
A versenyeredmények csak online lesznek megjelenitve.

