Hei
Olet ilmoittautunut Romuralliin lauantaina 23.1.2021.
Kisa ajetaan Tykkimäen moottoriradalla, osoite on Tehontie 51, 45200 Kouvola
Vallitsevista olosuhteista johtuen noudatamme tässä kisassa erittäin tarkkoja
turvallisuusmääräyksiä. Kymenlaakso on koronan leviämisvaiheessa joten maski ja
kokoontumis suositukset ovat voimassa alueella. Toivomme maskin käyttöä jopa yli
korostaen, koska on takuuvarma, että tuota tilaisuutta seurataan suurennuslasin kanssa.

Lue tämä ohje huolella ja noudata niitä, emmehän kukaan halua että romuralli olisi korona
linko.

Ennen kisaa
- Tulosta ja täytä kotisivuiltamme löytyvä omavastuu kaavake
http://romuralli.com/1_5_kisa-infoa.html
- Jos jätät auton romutettavaksi, tulosta ja täytä valtakirja romuttamista varten.
Löytyy http://romurekka.fi/1_4_valtakirja.html
- Varaa maskeja riittävästi koko teamille. (löytyy tarvittaessa järjestäjältä)
- Virittäkää varikon livestreamit valmiiksi, kisaa seurataan sieltä EI radan
varresta.
- Varikolle ei oteta ketään ylimääräistä, ainoastaan kuski ja 2 mekaanikkoa
pääsevät alueelle. Muut seuraavat kisaa muualla. Tästä ei tulla tinkimään.
- Lähettäkää WhatsApp viestinä numero ja nimi, numeroon 0400 706 9999 niin
lisätään teidät WA ryhmään minkä kautta hoidetaan tiedottamista, puolin ja
toisin.
Saapuminen
-

-

Paikalla on oltava klo 10 mennessä, auto katsastuskuntoisena. Portit avataan
klo:8
Ajakaa suoraan varikolle, teille osoitetaan varikko “pilttuut”
Kun olette saaneet kaluston purettua, niin yksi ihminen vie trailerin niille
osoitetulle paikalle ja kulkee takaisin varikolle, merkattua reittiä pitkin.
Kuski käy ilmoittautumassa Jossulle paperit valmiina, muista maski ja jätä
turvaväli jos on jonoa. Maksa samalla osallistumismaksu 70€ tai esitä kuitti
maksusta.
Odottakaa katsastusta varikollanne ja kun katsastus henkilökunta tulee, heihin
on pidettävä 2m etäisyys.
Kuljettaja info pidetään kuulutuslaitteiden välityksellä. Lähetämme myös
sähköpostilla alustavan infon, karttoineen.

Kisan aikana
- Kaikki pysyvät pääsääntöisesti omilla alueillaan, erät katsotaan sieltä omalta
streamilta.
- Vessaan ja makkara teltalle menoon on kulkuopasteet, mahdollisissa jonoissa
pidetään 3m turvavälit. Jonotus merkit maassa.
- Kulkureitit merkitään opastein ja kulku aina niin että kuljetaan oikeaa laitaa.
Näin vältämme vastakkain kohtaamiset.
- Muista käsienpesu vessassa asioidessasi.
- Käsidesiä ja maskeja tarjolla vessoissa, makkarapisteellä ja tuomaristossa.
- Vältetään tuomaristossa käymistä, jos on asiaa etkä saa sitä WhatsApp:n
(WA) kautta hoidettua niin tule yksin, maski naamalla ja pidä turvaetäisyys
- Välierään tai keskeyttämisestä ilmoitetaan WA ryhmän kautta. Ilmoitamme
myös sitä kautta välierien jaon. Joten WA ryhmässä EI höpistä muuta kisan
aikana. Eikä kuitata että olet nähnyt tms. jottei info jää muilta huomaamatta.
- Haastatteluun otetaan aina erän jatkoon menijät. Jos heitä on kaksi niin toinen
odottaa teltan ulkopuolella vuoroaan. Tällöin 1 mekaanikko saa tulla
konekuskille näyttämään varikkopaikan.

Poislähtö ja palkintojen jako
- Palkintojenjako tapahtuu kuulutuslaitteiden avulla ja vain palkittu tulee
noutamaan palkintonsa. Maski kasvoilla ja turvavälin pitäen.
- Kuljetuskalusto noudetaan samoin kuin vietiinkin: yksi ihminen, merkattuja
reittejä pitkin ja turvaetäisyydet pitäen.
- Pysytään edelleen omalla alueellaan, jos tarvitsette apua kaluston
nostamisessa tai työntämisessä niin yksi ihminen käy, maski kasvoillaan
pyytämässä konekuskin apua.

Tiedän että ikävä on kova kilpakumppaneita, mutta noudatetaan näitä sääntöjä niin ehkä
päästään normaali kisoja vielä ajelemaan.
Jossu

