Priedas/ Appendix 7 „Saugumo reikalavimai/ Safety requirements“
1. Griežtai draudžiama būti lenktynių vietoje apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar kitų svaiginančių
medžiagų.
2. Akredituoti žiniasklaidos atstovai varžybų metu privalo laikytis teisėjų, saugos darbuotojų ir oficialių
asmenų instrukcijų ir teisėtų reikalavimų.
3. Akredituoti žiniasklaidos atstovai turi pasirikti saugią stebėjimo vietą trasoje bei būti pasirengę
neįprastoms situacijoms ar avarijoms visų varžybų metu.
4. Akredituotas žiniasklaidos atstovas su tam skirta liemene, išduota LASF ar renginio organizatoriaus,
turi teisę būti pavojingose trasos zonose, ne toliau nei 2(dviejų) metrų atstumu nuo saugos ribų (tvoros,
juostos).
5. Akredituotas žiniasklaidos atstova be žiniasklaidos liemenės, išduotos renginio organizatoriaus ar
LASF, neturi teisės būti pavojingose trasos zonose ir zonose skirtuose žiniasklaidos atstovams.
6. Akredituotų žiniasklaidos atstovų darbas ar jų įrangos buvimas varžybų vietoje, jokiu būdu negali
įtakoti varžybų vykdymo saugumo ar varžybų dalyvių rezultatų.
7. Draudžiama naudoti „dronus“ ir bet kurią kitą nuo žemės valdomą techniką be organizatoriaus
sutikimo.
8. Saugokitės judančių transporto priemonių! Jūsų saugumas trasoje ar serviso zonoje priklauso tik nuo
Jūsų. Atkreipkite ypatingą dėmesį į jus supančią aplinką ir veiksmus joje!
9. Nestovėkite pernelyg arti ralio automobilių serviso zonoje, netrukdykite darbo mechanikams bei visai
komandai!
10. Venkite remtis į ralio automobilius, nes jie gali pradėti staigiai judėti, o kai kurios automobilių
detalės gali būti įkaitusios ar trapios.
11. Venkite stovėti šalia gelbėtojų ir / ar greitosios pagalbos automobilių, nes jie gali pradėti staigiai
judėti, be išankstinio įspėjimo.
12. Tuo atveju, kai būtina peržiūrėti darbo medžiagą (nuotraukos, filmuotą medžiagą ir kita), venkite tai
daryti netoli varžybų trasos ar nuo jos nusisukę. Pasirinkite saugesnę vietą!
13. Kiek įmanoma, venkite kirsti varžybų trasą. Jei reikia kirsti trasą, pasirinkite vietą, kur yra geras
matomumas, ir įsitikinkite, kad neartėja joks automobilis.
14. Bet kurio žiniasklaidos saugos taisyklių punkto pažeidimas, gali būti priežastimi panaikinti
akreditaciją ir pašalinti iš lenktynių stebėjimo vietos.
15. Akredituoti žiniasklaidos atstovai privalo turėti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, kurio suma turi
būti ne mažesnė kaip vienas tūkstantis penki šimtai eurų (1500 Eur) mirties, traumų bei neįgalumo
atveju. Draudimo polise privalo būti įrašas, jog draudimas galioja automobilių sporto treniruočių ir
varžybų metu.
16. Pateikdamas žiniasklaidos akreditacijos prašymą, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su
aukščiau išdėstytomis taisyklėmis ir prisiimate visą atsakomybę už savo veiksmus.

PASIRAŠYDAMAS SUTINKU IR PATVIRTINU, KAD SUSIPAŽINAU SU TAISYKLĖMIS IR
ATSAKAU UŽ SAVO SAUGUMĄ:
Vardas, pavardė______________________________________________________
Parašas _____________________________________________________________

2
Raliogidas I

1. It is strictly forbidden to be on the race site under the influence of alcohol, drugs or other intoxicants.
2. Accredited media representatives during the race must follow all instructions and requirements given
by marshals, safety staff and officials.
3. Accredited media representatives must choose a safe observation point on the race track and to be
prepared for unusual situations or accidents during all competition.
4. Accredited media representative with a dedicated vest, issued by the LASF or the event organizer, has
the right to be in dangerous areas of the track, not further than 2 (two) meters from the safety limits
(fences, lanes).
5. Accredited media representative without a media vest issued by the event organizer or the LASF is
not entitled to be in dangerous areas of the track and in areas designated for media representatives.
6. Accredited media work or their equipment can no way affect to the safety of the competition or the
competitors' results.
7. It is forbidden to use "drones" or any other ground-operated equipment without the consent of the
organizer.
8. Beware of moving vehicles! Your safety on the track or in the service zone depends only on you. Pay
special attention to the environment around you and the actions in it!
9. Avoid standing too close to the rally cars in the service zone and do not disturb the work of the
mechanics and the whole team!
10. Avoid leaning on rally cars as they may start to move suddenly and some car parts may be hot or
brittle.
11. Avoid standing near rescue and / or ambulances as they may move abruptly without warning.
12. In case it is necessary to review the work material (photos, footage, etc.), avoid doing so near or
away from the competition track. Choose a safer place!
13. Avoid crossing the race track as it is possible. If you need to cross the track, choose a place with
good visibility and make sure that no cars are approaching.
14. Violation of any point of the media safety rules may result in withdrawal of accreditation and
person's removal from the race location.
15. Accredited media representatives must have the insurance policy from accident the amount of at
least one thousand five hundred euros (1500 EUR) in case of death, injuries and disability. The
insurance policy must state that the insurance is valid during motor sports training and competitions.
16. Submiting media accreditation, you acknowledge that you have read and agree to the above rules
and assume full responsibility for your actions.

BY SIGNING I AGREE AND CONFIRM, THAT I AM ACQUAINTED WITH THE RULES, AND
TAKE RESPONSIBILITY FOR MY OWN SAFETY

Name, Surname __________________________________________________________
Signature

_____________________________________________________________

