FEDERATIA ROMANA DE MOTOCICLISM
REGULAMENT F.R.M. – DIMINUAREA RISCULUI DE INFECTIE COVID 19
privind condițiile necesare a fi respectate de către sportivii profesioniști,
sportivii de performanță și/sau legitimați în vederea reluării competițiilor
sportive organizate în aer liber

In conformitate cu Ordinul nr. 601/971/2020, emis de Ministerul Tineretului si
Sportului & Ministerul Sanatatii publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 462 din 30 mai 2020, Federatia Romana de Motociclism emite urmatorul
regulament de desfasurare a competitiilor sportive:

I.

Scop
Acest regulament stabilește procedurile și masurile care trebuie
implementate de către organizatorii si participantii la activitatile de
pregatire sportiva si competiile sportive din domeniul motociclismului,
pastrand la un nivel minim riscul de infectie cu COVID – 19.

II.

Masuri pentru desfasurarea competitiilor
1.
2.

3.

4.

Competitiile se vor desfasura fara public si cu limitarea staffului tehnic
la minimum posibil.
Structurile sportive care organizează competiții își pot modifica normele
și regulamentele specifice ramurii de motociclism pentru a se adapta la
situația creată de criză, cu condiția ca acestea să nu vină în contradicție
cu normele legale în vigoare.
Structurile sportive organizatoare de competitii au nevoie de permis de
organizare care se acorda prin contract cu FRM dupa angajamentul de
respectare si implementare a normelor din ordinul 601/971/2020.
Cazarea sportivilor și participanților la competiții, care domiciliază în
altă localitate, se va desfășura cu respectarea Ordinului ministrului
economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății nr.

1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu
noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării
activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe
durata stării de alertă - anexa nr. 3 Recomandări privind funcționarea
structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare.

III. Masuri privind organizarea activitatilor
Inscrierea sportivilor la competitii se va face on-line pe site-ul fiecarui
organizator.
2. In vederea evitarii aglomeratiei la secretariatul concursului, fisele de
concurs vor fi pretiparite urmand a fi doar semnate la locul competitiei.
3. Sportivii care nu detin licenta anuala sunt sfatuiti sa solicite aprobarile
necesare (licenta, asigurare, viza, etc.), la adresa de mail licente@frm.ro
sau telefonic 0742.963.224 pana cel mai tarziu in ziua de miercuri
inainte de weekend-ul in care se va desfasura competitia.
4. Concurenții și oficialii care participă la evenimentele sportive vor fi
pregătiți ca în momentul în care au terminat o activitate să părăsească
zona respectiva în cel mai scurt timp.
5. Nu se vor organiza întâlniri cu un număr mare de persoane (briefinguri,
conferințe de presa, etc). Se vor utiliza mijloacele de comunicare online
/ videoconferințe oriunde este posibil.
6. Se va evita utilizarea spațiilor închise acolo unde este posibil.
7. Vor avea prioritate mijloacele de comunicare radio si/sau electronice.
8. Organizatorii vor pune în practică măsuri care să limiteze distanțarea
socială, inclusiv semnalizări și marcaje sau bariere prin care să
restricționeze numărul de persoane dintr-o zonă.
9. La secretariat si juriu vor exista semnalizări care vor indica numărul
maxim de persoane admis în fiecare incintă. Fiecare încăpere va fi
organizată astfel încât să poată fi respectată distanțarea socială.
10. Organizatorii vor utiliza atât materialele de informare pregătite de catre
autoritățile guvernamentale sau FRM, dar si propriile materiale pentru
a informa toți participanții la eveniment referitor la măsurile luate.
11. La fiecare competitie organizatorul va desemna o persoana a carei unica
responsabilitate va fi sa asigure respectarea masurilor de siguranta
necesare.
12. FRM va acorda prin personalul său asistență organizatorilor pentru
pregătirea evenimentelor.
1.

13.

Vor fi aplicate toate indicațiile și recomandările primite de la oficialitățile
naționale sau locale.

IV. Masuri de prevenire epidemiologica si distantare
sociala
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Toți participanții la eveniment vor avea acces la produse pentru igiena
mâinilor.
Echipajele de pe ambulanțe / pompieri / tractare vor purta
echipamente de protecție.
Este obligatorie purtarea mastii in spatii inchise, care, pentru o
protectie eficace, trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul.
Igiena respiratorie este obligatorie (tuse si stranut in plica cotului sau
in batista de unica folosinta, care va fi aruncata imediat la cosul de
gunoi)
Este recomandata evitarea atingerii fetei cu mainile neigienizate.
Spalatul regulat al mainilor este preferabil portului de manusi.
Sub nici o formă nu vor fi acceptate la evenimente:
– persoane cu simptome de gripă
– persoane care prezintă simptome de COVID-19 precum febră,
probleme de respirație, tuse, oboseală sau pierderea simțului
mirosului.
Toti participantii implicati in desfasurarea competitiei (organizatori,
sportivi, arbitri, voluntari,etc.) vor fi intampinati de personal medical
care va efectua termometrizarea digitala. În cazul înregistrării unei
temperaturi peste 37,3°C, aceasta se va raporta către medicul
coordonator al competiției respective în vederea izolării cazului suspect,
cu anunțarea imediată a autorităților competente.
Echipa medicala va efectua triajul epidemiologic si participantii vor
declara pe propria raspundere ca nu au fost expusi la cazuri pozitive sau
nu au intrat in contact cu persoane suspecte de COVID – 19 in ultimile
14 zile.

V. Epilog
Acest document a fost elaborat de catre FRM pentru a fi implementat
exclusiv de cluburile organizatoare de competitii din calendarul FRM si
de sportivii cu licente emise de FRM.
Aprobat de Biroul Federal al FR Motociclism in 09.06.2020

