Säkerhet

Tävlingsledningen har innan tävlingen åkt igenom banan flera
gånger för att märka ut platser som är farliga för publiken
att vistas på, RESPEKTERA DESSA, de finns där för din egen
skull. Innan tävlingen börjar åker ett antal förbilar igenom

Om en olycka
händer

Skulle det hända en olycka har vi naturligtvis förberett oss så noga vi kan. På
varje sträcka kommer det att finnas
säkerhetssamband mellan start och mål,
och även i mitten av de längre sträckorna.
Till vårt förfogande har vi tre team
med räddningspersonal som kommer
att finnas på sträckorna. Varje team
består av en Rescuebil med två brandmän, och en ambulans med två ambulanssjukvårdare/sköterska. Dessa har
nödvändig utrustning för att till exempel
frigöra eventuella fastklämda, släcka
mindre bränder och sjukvårdsutrustning
för att kunna ta hand om skadade.

banan för att bland annat kontrollera att det inte finns någon
publik på farliga ställen. Om de anser att sträckan inte är
säker kan de rekommendera tävlingsledningen att stryka
sträckan. Respektera funktionärernas anvisningar.

• Stå ej på farliga ställen, det vill säga de ställen dit bilar kan nå
• Stå upp och följ tävlingsbilarna med blicken
• Ha respekt för bilarnas fart
• Respektera skyltar och avstängningar
• Respektera funktionärernas anvisningar
• Var uppmärksam på ditt barn
• Barnvagnar undanbedes på sträckorna
• Använd ditt sunda förnuft och hjälp andra att stå rätt
Tävlingsledningen

!
VARNING!

Farliga ställen utmed banan. Förbjudet att vistas i de rödmarkerade områdena.

Tänk på:
Att du som åskådare kan göra mycket nytta om något skulle hända
Alla rallybilar är utrustade med:
• Två stycken brandsläckare – fastsatta på golvet framför stolarna
• SOS – Personskadeflagga – att påkalla andra medtävlandes uppmärksamhet vid personskada
• Förbandskudde – innehållande sjukvårdsmaterial för första hjälpen
• Varningstrianglar – som skall användas för att varna medtävlande
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