ORIENTAÇÃO “COVID-19 TRACK DAY 2021”
CIRCUITO VASCO SAMEIRO BRAGA
ASSUNTO: “COVID-19 Track Day 2021” orientações KIB/CLUBRACING
A atual situação provocada pela pandemia (SARS-COV2/COVID 19) implica que cada um de nós esteja
informado e consciente das medidas tomadas ao abrigo do Plano de Contingência, 2020 Direção Geral
de Saúde (DGS).
É neste contexto que eventos sociais, como o Track Day, obrigam a regras de etiqueta respiratória,
distanciamento social, higienização das mãos e superfícies.

ORIENTAÇÃO:
No âmbito da pandemia provocada pelo Coronavírus (SARS-COV-2), o KIB e a CLUBRACING, ativaram um
Plano de Contingência.
Decorrente desta situação de Saúde Pública é obrigatório o conhecimento e o respeito por parte de
todos, das orientações “COVID-19 Track Day 2021”.

1. Medidas Gerais
Dentro do recinto do Circuito Vasco Sameiro, os participantes e seus acompanhantes, devem cumprir
regras resultantes das orientações do plano de Contingência Pandemia COVID 19, DGS.
Dentro do recinto:
 Utilização obrigatória e permanente de mascara.
 Higienização das mãos com frequência.
 Evitar grupos de mais de 6 pessoas.
 Respeitar a distância mínima de 2 metros entre pessoas.
 Evitar tocar com as mãos no rosto.

2. Regras KIB/CLUBRACING
Está interdito ao público o acesso ao recinto do Circuito Vasco Sameiro.
Cada participante só tem permissão para 3 acompanhantes no máximo (mecânicos/outos).
2.1. Secretariado
O participante deve deslocar se sozinho ao secretariado.
2.2. Paddock
Dentro do recinto do circuito, os carros têm que respeitar uma distância mínima de 2 metros
entre eles.
Os participantes e acompanhaste devem permanecer confinados ao espaço da respetiva
categoria em que estão inscritos.
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2.3. Box
O limite máximo por Box é de dois carros. O segundo carro deve ficar fora da Box.
Não é permitida a presença de mais de 3 pessoas em simultâneo no interior da Box.
2.4. Pit Lane
Aos participantes e acompanhantes é permitida a presença no Pit Lane, apenas quando os
carros da respetiva categoria estão em pista.
2.5. Pista




Além do condutor, só é permitido um acompanhante por carro no momento de
entrada na pista.
Capacete fechado/integral obrigatório para carros abertos (monolugares e outros).
Uso obrigatório de mascara para quem utiliza capacete aberto, mesmo dentro do
carro.

Ao KIB\CLUBRACING cabe o direito de expulsar infratores das orientações “Covid 19 Track Day 2021”

TODOS SOMOS AGENTES DE SAÚDE PÚBLICA, OBRIGADO!

PS: A estas orientações, acresce o regulamento do Track Day
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