Transylvania Open 2021
Vă rugăm să luați următoarele precauții pentru beneficiul tuturor:






















Dacă aveți o suspiciune de boală (simptome respiratorii, tuse, dureri în gât sau
febră) nu veniți, rămâneți acasă;
Atragem atenția antrenorilor: în cazul sportivilor minori, participarea la
activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se face în baza acordului
scris din partea părintelui sau a tutorelui legal;
Se interzice accesul spectatorilor la competiție;
La intrarea în zona parcării, zilnic, toți participanții (sportivi, antrenori, arbitri,
organizatori, voluntari) vor fi supuși unui triaj epidemiologic și trecuți pe o listă
nominală, pentru a facilita o eventuală anchetă epidemiologică;
Fără strângeri de mână, fără îmbrățișări, chiar și cu cei cu care nu v-ați mai
întâlnit de mult timp;
Toți sportivii și delegații vor respecta distanța de 1,5 m față de toți cei care nu
se întâlnesc în mod regulat, atât la Centrul de concurs cât și la Plecare,
respectiv la Sosire;
Toți arbitrii și ceilalți membri ai staffului vor purta mască de protecție, atâta
timp cât intră în contact direct cu sportivi sau delegați de cluburi.
Va fi culoar diferit pentru intrarea și ieșirea din spațiul de validare. Vom pune
la dispoziție dezinfectant pentru mâini și obiecte, respectiv se oferă gratuit
câte o mască de protecție. Reprezentanții structurilor sportive vor purta
obligatoriu mască atâta timp cât intră în contact direct cu personalul ce
activează în cadrul secretariatului concursului.
Taxele de participare datorate de cluburi vor fi afișate pe site în seara zilei de
11 iulie 2021. Se recomandă achitarea lor înainte de concurs prin transfer
bancar în contul Clubului Sportiv TranSilva Cluj RO96 OTPV 2010 0087 5253
RO01 deschis la OTP Bank Romania (termen 14 iulie 2021).
Afișarea buletinelor, a datelor tehnice, listelor de start, inclusiv a rezultatelor va
fi numai online pe www.transilva.ro și pe www.orienteering.ro .
Observație: Numerele de Start conțin timpii de plecare.
Nu va exista bufet, fiecare va avea grijă de propriile nevoi. Nu lăsați gunoi în
urmă, luați-l acasă. NUMAI pentru PET-urile primite şi turtite după golirea lor
vor exista saci de colectare.
Pe scurt: la sosire în zona de concurs vă dezinfectați, păstrați în permanență
distanța minimă de 1,5 m față de alții, parcurgeți traseul, stați cât mai puțin în
zona Centrului de concurs, vă dezinfectați și părăsiți zona de concurs. Toate
informațiile le veți găsi online;
Obligația individuală este evitarea răspândirii virusului.

