tahtaliruntosky.com

| idaultra.com

| kasyarimadaton.com

COVİD-19
ORGANİZASYON İÇİ
SALGIN YÖNETİMİ ve
KULLANIM REHBERİ

COVİD-19 ORGANİZASYON İÇİ SALGIN YÖNETİMİ VE KULLANIM REHBERİ

1. TAF’ın Covid-19 önlemlerine uygun olarak yapılan çalışmalar güncellendikçe
web sayfasında yenilenecektir.
2. KAYIT ve ÖNCESI
•

Organizasyon kayıtları internet üzerinden alınacaktır ve yarış günü kayıt imkanı
olmayacaktır.

•

Kayıtlar yarışa 15 gün kala kapatılacaktır.

•

Her sporcuya mail ve telefon yoluyla tahmini bitirme süresi sorulacaktır.

•

Organizasyon bildirilen sürelere göre start organizasyonu yapacaktır

•

Her sporcu yarış öncesi 14 gün boyunca temasta olduğu kişilere dikkat
edecek, temasta bulunduğu kişilerde Covid-19 testinin pozitif çıkmaması veya
semptomlarının gözükmemesi durumunda yarışa gelmeyi kabul ve beyan eder.

3. START (ÇIKIŞ)
•

Start alanı üç bölümden oluşmaktadır ve aralıklı çıkış, interval start sistemi
uygulanacaktır.

•

Her sporcunun çıkış zamanı ve bitirme zamanı baz alınacak, net zaman
hesaplanacaktır.

•

Çıkışlar tarafımıza bildirilen tahmini bitirme süresine göre yapılacaktır.

•

Her sporcu kendisine beyan edilen zamandan 15 dakika önce start alanına gelmeli
ve 5 dakika kala start noktasına giriş yapmalıdır.

•

Start noktasına geç gelen sporcu, start yetkilisine kendini tanıtmalı ve listeye göre
konum alabileceği noktada start almalıdır.

•

Kendisine bildirilen çıkış saatinden sonra gelen sporcuların yarış süresi, çıkış yaptığı
saatten değil kendisine atanan saatten başlayacak şekilde hesaplanır.

•

Sporcunun geç kalarak kaybettiği süre, zaman cezası olarak uygulanacaktır.

•

Start noktasına gelen sporcu maskesini start anından ve 100.metreye kadar
takmak zorundadır. (Kumaş maske veya buff kullanmanızı öneriyoruz)

•

Tek kullanımlık maskelerinizi 100.metrede bulunan geri dönüşüm kutusuna atmanız
önemle rica olunur.

•

Parkur içerisinde doğaya maske atmak diskalifiye sebebidir.

•

Geri dönüşüm kutusuna atılmayan maskeleri çantanızda taşımanız gerekmektedir.

•

Start düzenlemesine uyulması zorunludur.

•

Start alanında uygulanacak olan kurallara uyulması ve start yetkilisinin
talimatlarının yerine getirilmesi zorunludur.
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4. KIT DAĞITIMI ve KAYIT MASASI
•

Organizasyon sporcu kitlerini 72 saat önceden hazırlayacaktır.

•

Kitler yarışmacıya özel paketler halinde verilecektir.

•

Kit dağıtımı esnasında sağlık bakanlığının belirlediği mesafeli düzen kurulacak
ve temas en aza indirgenecektir.

•

Kit dağıtımları randevu sistemine göre yapılacaktır.

•

Randevu çeşitleri ile ilgili mail ve telefon yoluyla sizlerle irtibata geçilecektir.

•

Her sporcu 15 dakika içerisinde belirlenen randevu saatinde alana gelmek ve
işlemini yapmakla yükümlüdür.

•

Yarışmacılar kit dağıtım alanında maske takmak zorundadırlar.

•

Kit dağıtım alanına konulacak olan dezenfektan ile kişisel hijyeninizi sağlamanız
tavsiye edilir.

•

Web sayfası üzerinden zorunlu malzemelerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir.

•

Zorunlu malzemelerinizi şeffaf torbalarla getirmeniz zorunludur.

•

Yarışmacı feragatnameleri kit dağıtım alanında imzalanmayacaktır.

•

Feragatname örneklerini web sayfasında ‘profilim’ kısmında bulabilirsiniz.
(Web sayfasında yer almıyorsa tarafınıza mail yoluyla gönderilecektir.)

•

Sporcuların “ıslak imzalı feragatname” teslim edilmesi zorunludur.

•

Kitini teslim alan sporcuların alandan ayrılması önemle rica olunur.

5. ETKINLIK ALANI
•

Kendini iyi hisseden sporcu “Kayıt ve Öncesi başlığının son maddesindeki” şartları
yerine getirdiği taktirde organizasyona katılabilir.

•

Etkinlik alanında bütün sporcular maske takmak zorundadır.

•

Etkinlik ve fuar alanında kalabalık oluşmaması için ısınma, küçük yarışmalar,
makarna partisi gibi aktiviteler yapılmayacaktır.

•

Fuar ve etkinlik alanı kesinleştiğinde web sitesi ve mail yoluyla tarafınıza bilgi
verilecektir.

•

Start ve finish alanlarında soyunma kabini bulunmayacaktır. Tüm sporcuların
starta yarışma kıyafetleriyle gelmeleri gerekmektedir.

•

Start ve finish noktası servis detayları web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
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6. PARKUR BILGILERI
•

Parkur içerisinde koşucular sosyal mesafe kurallarına göre yarışmalı ve etik
kurallar çerçevesinde arkasından hızlı gelen sporculara yol vermelidir.

•

Her sporcu kendine yeterlilik esasına göre yarışacaktır.

•

Sıvı içecekler için sporcuların kendi bardağını taşıması gerekmektedir.

•

Beslenme ve kontrol noktaları planlaması web sitesi ve mail yoluyla tarafınıza
duyurulacaktır.

•

Kontrol noktalarında açık gıda dağıtımı yapılmayacaktır. Her sporcu için paketli
gıdalar verilecektir. Bu sebeple kontrol noktalarında geçirecek olduğunuz süreyi
dikkatli hesaplamanızı öneririz.

•

Kontrol noktalarında teslim edilen paketli ürünlerin paketlerini doğaya atmayınız
ve bir sonraki istasyona kadar çantanızda saklayınız.

•

Doğaya çöp atmak diskalifiye sebebidir.

•

Parkur içerisinde Covid-19 ile ilgili uyarı tabelaları göreceksiniz. Lütfen kendi
sağlığınız ve diğer sporcuların sağlığını düşünerek bu uyarılara uyunuz.

•

Kontrol noktalarında ikmaller görevliler tarafından verilecektir. Lütfen görevli
talimatlarına uyunuz.

•

Parkurda yardıma ihtiyacı olan sporcu olursa Covid-19 önlemleri çerçevesinde
sporcu sağlığı ön planda tutularak müdahale edilebilir.

7. FINISH
•

Finish noktasına gelen sporcu en kısa sürede maskesini takmalıdır.

•

Finish çizgisinden geçen sporcuya madalyası elden verilecek, boynuna
takılmayacaktır.

•

Covid-19 önlemleri kapsamında finish noktasındaki ikram düzeni gözden geçirilerek
yeniden yapılandırılacaktır.

•

Finish noktasında azami sürede bekleme yapılacaktır.

•

Finish noktasında yorgun olan sporcular için sosyal mesafe kuralları çerçevesinde
bekleme alanı kurulacaktır.

•

Yarış sonrası ödül töreni sadece kürsüye çıkmaya hak kazanan sporcular ve
organizasyon arasında yapılacaktır. Diğer sporcular ve seyirciler davetli değildir.

•

Ödül töreni yarışın instagram sayfası üzerinden canlı yayınlanacaktır.

•

Finish çizgisinden el ele geçmek yasaktır.

•

Finishten el ele geçen sporcular diskalifiye edilecektir.

•

Yarış sonrası servis organizasyonu düzenlendikten sonra tarafınıza bildirilecektir.

•

Finish için hazırlamış olduğunuz dropbagler görevliler tarafından teslim edilecektir.

•

Lütfen görevlilerin talimatlarına uyunuz.
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8. YARIŞMACI
•

Yarışa kayıt olan tüm sporcular yarışın kurallarını kabul eder ve Covid-19
düzenlemeleri çerçevesinde yarışa katılmayı beyan eder.

•

Her sporcu yanında mutlaka maske ve el dezenfektanı taşımalıdır.

•

Her sporcu Covid-19 ile ilgili yapılan düzenlemeleri okuyup buna göre hareket
etmelidir.

9. TEKNIK TOPLANTI VE YARIŞ BRIFINGI
•

Teknik toplantı videosu hazırlanıp Youtube’a yüklenecektir.

•

Web sayfasından Youtube linkine ulaşabileceksiniz.

•

Yarış brifingi PDF olarak web sayfasına eklenecektir.

10. ORGANIZASYON EKIBI
Organizasyon ekibi içerisinde yer alan görevliler, hakemler, gönüllüler ve diğer
personellere Covid-19 bilgilendirmesi yapılacaktır.

Hep birlikte zor günler geçirdiğimiz bu dönemde açıklanan Covid-19 önlemleri
kapsamında kurallara uyarak diğer sporcu ve organizasyon ekibi ile birlikte
sağlıklı bir yarış geçirmek dileğiyle.
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•

EK GÖRSELLER

KİT DAĞITIM ALANI

Masken ve kişisel
dezenfektanı getirmeyi
unutma!

Kit dağıtım alanına
girdiğinde elleri
dezenfekte et.

1,5
metre
1,5
meters

Sosyal
mesafeyi koru.

Kendi tükenmez
kalemini getirmeyi
unutma!

Zorunlu malzemeni
büyük şeffaf
poşetlerde getir.

Çıkışta maskeni ve
eldiveni uygun
çöpe at.
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•

EK GÖRSELLER

İKMAL İSTASYONU

Maskeni tak!

Elleri dezenfekte et!

1,5
metre
1,5
meters

Sosyal mesafeyi koru.

Oturma düzenine uy.

Maskeni ve eldiveni
uygun çöpe at.
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•

EK GÖRSELLER

START VE FINISH ALANI

Maskeni tak!

Elleri dezenfekte et!

1,5
metre
1,5
meters

Sosyal mesafeyi koru.

Sarılmak yok unutma!

Oturma ve sıra
düzenine uy!
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