Corona-maatregelen
ABC Trial 2020
In dit document zijn alle maatregelen te lezen die gelden tijdens de ABC Trial
verreden op 26 september 2020 welke georganiseerd wordt door Classic Events.

Algemeen
1. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de op het moment geldende
richtlijnen van het RIVM.
2. Het maximumaantal deelnemers is gelimiteerd op 90 equipes
3. Alle equipes krijgen een vaste ruimte toegewezen waar zij bij de start,
lunch en finish kunnen verblijven. Bij goed weer is dit flexibel uit te
breiden met de aanwezige terrassen.
4. De briefing vindt plaats op het grote eiland.

Documentencontrole
- De documentencontrole vindt plaats bij aankomst bij de ingang van
het parkeerterrein.
- De deelnemers blijven tijdens de documentencontrole in hun auto.
- De deelnemers dienen de vrijwaringsclausule uitgeprint en
ondertekend mee te nemen en te deponeren in de aanwezige box.
- De deelnemers ontvangen direct hun rallypakket.
- De deelnemers parkeren hun auto en bevestigen de rallyschilden en
stickers op hun auto.
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Start en herstart na lunch
- De deelnemers dienen (als equipe) zich in hun auto op hun starttijd
te melden bij de startboog.
- Hier vindt de ceremoniële start plaats
- Bij de startboog dient de navigator een routeboek van de juiste
klasse-stapel te pakken en weer plaats te nemen in de auto.
- De marshall zal d.m.v. een vlag de deelnemers signaleren dat zij
kunnen vertrekken.
- Via een neutrale route die in het routeboek is aangegeven worden
de deelnemers naar de “officiële start” (eerste tijdcontrole)
gebracht waar zij op hun aangegeven tijd zelfstandig van start gaan.
Deze controle dient aangedaan en geregistreerd te worden in
RallyCheck.

Controles
- Alle controles (letter- en tijdcontroles) zullen geregistreerd worden
door middel van het RallyCheck systeem.
- De deelnemers ontvangen een tijdkaart welke enkel voor eigen
gebruik is.
- Op de testlocaties zijn Marshalls aanwezig die de tijd handmatig
registreren. Deze zullen niet op de tijdkaart van de deelnemers
genoteerd worden. Bij de finish van de test zal de marshall de
gemeten tijd vanaf gepast afstand mondeling melden aan de
deelnemers.
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Na de rally
- Bij de finishboog ontvangen de deelnemers het uitlegboek.
- Alle communicatie zal digitaal plaatsvinden.
- Bulletins, mededelingen en resultaten zullen per mail verzonden
worden aan de deelnemers.
- Vragen aan de organisatie dienen per mail gesteld te worden. De
antwoorden op deze vragen worden ook per mail verstuurd.
- De prijsuitreiking vindt per klasse plaats in de ruimte waar deze
klasse zich bevindt. Bij goed weer is er een gezamenlijke
prijsuitreiking op het grote eiland.

N.B. Bovenstaande maatregelen zijn opgesteld op 30 juli 2020 en kunnen naar
aanleiding van veranderende richtlijnen vanuit de overheid aangepast worden.
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