Viktig information till funktionärer för SM-deltävlingen i
Landskrona 17-18 april 2021
Landskrona MK har med utgångspunkt från rådande situation, gällande riktlinjer och
riskanalys från Svemo och andra av myndigheter meddelade restriktioner fört en nära dialog
med lokala och regionala myndigheter och fått klartecken att genomföra SM-arrangemanget
med fokus på förarkategori, Elit.
Direktiven från myndigheterna är mycket tydliga!
- Följ de riktlinjer och regler som meddelats från myndigheter och region, begränsa antalet
personer på området, ingen publik/åskådare, håll avstånd etc. annars riskeras tävlingen att
ställas in/avbrytas!
Riktlinjerna grundar sig på SVEMO Motocross riktlinjer för tävlingsverksamhet samt SVEMOs
riskanalys för Covid-19, med anpassning för LMK.
Eventuella frågor från media eller myndigheter besvaras ENDAST av tävlingsledaren.
Allmänt – för alla funktionärer
- Håll avstånd om minst 2 meter till varandra, både till andra funktionärer och
tävlande/mekaniker.
- Har du symtom/är sjuk stanna hemma – meddela Mats Heander 0707-480259 omgående.
Munskydd rekommenderas att bäras inom hela tävlingsområdet och måste bäras i:
- Race Office
- Bandepån
- Waitingzone
- vid kontakt med förare/mekaniker.
Munskydd kommer att tillhandahållas av LMK till funktionärer. Handsprit kommer att finnas
utplacerad på strategiska platser. Extra munskydd tillhandahålls vid Race Office,
Waitingzone samt i kiosken.
Lunch delas ut till funktionärer bakom vallen vid speakertornet. Maten hämtas färdigpackad
och man äter på enskild plats. Var noga med avstånden. Vid speakertornet kommer även
att finnas toaletter för funktionärerna.
Frukost delas ut vid funktionärsinsläppet och innehåller en påse med bulle med pålägg, juice.
Kaffe tar ni mer er själva.
I funktionärspåsen ingår kaka, kexchoklad, frukt och en dricka. Ta med extra dricka själv.
Vid paus, rör er endast inom anvisat funktionärsområde.
Insläpp
Insläpp för funktionärer lördag och söndag kl 07.00-07.40 genom grinden vid rondellen
i Saxtorp (samma grind som publikinsläppet 2019). Där tillhandahålls väst, munskydd, etc
som var och en behöver för respektive uppdrag. All övrig tid är insläpp för funktionärer vid
huvudingången/race office med parkering i ”hålan”. Det är ENDAST funktionärer som ingår i
tävlingsorganisationen som släpps in.

Utöver punkter under Allmänt gäller följande:
Maskinbesiktning/ Teknisk kontroll:
Använd skyddshandskar och munskydd.
Waitingzone:
Munskydd. Den som kontrollerar förarnas skyddsutrustning ska även bära skyddshandskar.
Prisutdelning:
Priser ställs på prispallen innan förare går upp för ceremoni. Håll avstånd minst 2 meter.
Använd munskydd.
Kiosk/cafeteria:
- Plexiglas mellan personal och kunder
- Ingen kontanthantering (betalning med Swish, i undantagsfall kort)
Race office:
- Munskydd ev handskar
Personal i speakertorn:
- Munskydd används i största möjliga mån.
- följ anvisning om max antal personer i lokalen
VIP-tält:
- Munskydd används i största möjliga mån.
- Följ anvisning om max antal personer i lokalen
Alla dessa åtgärder måste respekteras och följas av alla som är delaktiga.
Förutom att vi ska undvika smitta kommer vi att synas i webbsändning, vilket innebär att vi
har många ögon på oss.
Vi ser fram emot en bra tävling där vi alla visar hänsyn och är rädda om varandra!

