Vážení jazdci,
vzhľadom na súčasnú situáciu (Covid-19), Vám zasielame tieto informácie k podujatiu
„OMV MaxxMotion Hill Climb Race SLOVAKIA RING 2020“, ktoré sa bude konať
v dňoch 23.10. - 25.10.2020. Je tu popísané čo by ste mali vedieť a čo musíte spraviť,
aby všetko prebehlo bez komplikácii. Veľmi pekne Vás prosíme, aby ste sa riadili všetkými
pokymni, ktoré organizátor vydá. Kontrolujte si svoje mailové kontá, ktoré ste uviedli v
prihláške.
Pre tých, ktorý použivate „GMAIL“ prosím aby si kontrolovali aj priečinok „Reklamy“
Boli vydané vykonávacie nariadenia č.1 k tomuto podujatiu, ktoré Vám boli zaslané na mail.
Povinné testovanie COVID-19 pre všetkých účastníkov podujatia OMV MAxxMotion
Hill Climb – RACE OF SLOVAKIA bude prebiehať na parkovisku pred vstupom do areálu
okruhu SLOVAKIA RING v piatok 23.10.2020 v čase od 9:00-19:00.
V prípade neskoršieho príchodu je účastník povinný informovať organizátora
podujatia! V tom prípade je dodatočné testovanie možné v sobotu 24.10.2020 na
nasledujúcej adrese:
Rescue - BH s.r.o., Dunajská 43/A, 93101 Šamorín
kontakt: +421 910 140 445 / +421 31 569 40 33
email: rescuebh@gmail.com
Pre každého prihláseného jazdca s licenciou a jedného mechanika (člena tímu) bude
zabezpečené testovanie na Covid-19 bezplatne, resp. bude financovať SAMŠ. Ostatných
členov tímu uhrádza súťažiaci na mieste v cene 35€/osoba a to v hotovosti alebo kartou.
Pre rýchly a hladký priebeh testovania doporučujeme si vopred vyplniť tlačivo v
prílohe na každú osobu zvlášť. Tlačivo musí vyplniť každý, bez rozdielu či je hradený SAMŠ
alebo na mieste. Vyplnené a vytlačené tlačivo si prosím zoberte so sebou na podujatie.
Aby ste mali nárok na bezplatné testovanie musíte vyplniť nasledovný formulár
„Covid test - OMV MaxxMotion Hill Climb Race 2020“ na web stránke:
http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php?co=1&xx=9481_941

Priamy odkaz na formulár:
http://www.sams-asn.sk/prihlaska0c0.php?idpr=146&xx=9481_941

tento formulár treba vyplniť a odoslať najneskôr do 22.10.2020 do 12:00 hodiny.
Prosíme aby formulár vyplnili aj osoby, ktoré si budú Covid test platiť sami.

Prenájom boxu je možný na raceoffice@slovakiaring.sk, alebo na administratívnom
preberaní
Cena boxu 150 € + DPH / víkend
Rozprava jazdcov – zrušená z dôvodu pandémie COVID-19! Všetky potrebné
informácie budú vyvesené na oficiálne informačnej tabuli (pod riadiacou vežou – RACE
CONTROL)

Reštaurácia v depe bude počas víkendu otvorená a bude Vám k dispozícii v
obmedzenej variante podľa Covid nariadení, čiže výdaj stravy iba so sebou alebo na terase.
Zároveň pripomíname, že sa stále počas celého podujatia riadime platnými
naradeniami spojenými s ochorením Covid-19!

Plán trate:

dňa: 21.10.2020
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