ΔΕΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν.1
1οσ ΑΓΩΝΑ ΠΠΚΑΡΣ 2020-ΑΦΙΔΝΕ 19/07/2020
Ημερομηνία : 11/07/2020
1ο Θζμα

: Διαχείριςη των Pits τησ πίςτασ κάρτ των Αφιδνϊν ενόψει του 1ου
αγϊνα του ΠΠΚάρτ 2020.

Η Οργανωτικι Επιτροπι του 1ου Πρωτακλθματικοφ Αγϊνα Κάρτ για το 2020 ανακοινϊνει ςε κάκε
ενδιαφερόμενο αγωνιηόμενο που κζλει να κλείςει ςυγκεκριμζνο χϊρο ςτα Pits τθσ πίςτασ κάρτ των
Αφιδνϊν βάςει τθσ ςυνθμμζνθσ κάτοψθσ, να επικοινωνιςει με τον κο Μουηάκθ Δθμιτρθ ςτο τθλ
6987749541 για τθν κατοχφρωςθ του το αργότερο μζχρι τθν Τετάρτθ 15/07/2020 και ϊρα 18.00.
Οι χϊροι κα δεςμεφονται βάςει χρονικισ προτεραιότθτασ τθσ κατοχφρωςθσ του χϊρου.
Σε περίπτωςθ που δεν υπάρξει ζγκαιρθ επικοινωνία για κατοχφρωςθ χϊρου από αγωνιηόμενουσ ςτα Pits,
αυτοί κα τοποκετθκοφν κατά τθν προςζλευςθ τουσ ςτον χϊρο από τθν Οργάνωςθ ςε κζςεισ που κα τουσ
υποδειχκοφν και δεν κα ζχουν δεςμευτεί μζχρι εκείνθ τθν ςτιγμι.

Παρακαλοφνται όςοι ζχουν εναποκζςει ςτον χϊρο των Pits τθσ πίςτασ κάρτ των Αφιδνϊν οχιματα, τζντεσ ι
οτιδιποτε άλλα υλικά, να φροντίςουν για τθν απομάκρυνςθ τουσ μζχρι τθν Τετάρτθ 15/07/2020, ϊςτε να
διευκολυνκεί θ απρόςκοπτθ διοργάνωςθ του 1ου Πρωτακλθματικοφ Αγϊνα Κάρτ για το 2020.
Τθν Πζμπτθ το πρωί με μζριμνα τθσ Οργάνωςθσ, τα εναπομείναντα πάςθσ φφςεωσ οχιματα και υλικά κα
απομακρυνκοφν από τον χϊρο με χρζωςθ των ιδιοκτθτϊν τουσ.

2ο Θζμα

: Τγειονομικά Πρωτόκολλα-Διαδικαςίεσ-Επικοινωνία

Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί τθρουμζνων των Υγειονομικϊν Πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ και τθσ ΟΜΑΕ.
Όλοι οι ακλθτζσ καλοφνται να προςκομίςουν το “Ιατρικό Ιςτορικό” τουσ και τθν “βεβαίωςθ του γιατροφ”
κατά τθν είςοδο τουσ ςτον χϊρο και να επικοινωνιςουν με τθν Οργάνωςθ για να δθλϊςουν τα ονόματα
των ςυνοδϊν και μθχανικϊν τουσ που κα ειςζλκουν ςτον χϊρο, ϊςτε αυτά να ςυμπλθρωκοφν ςτθν λίςτα
“Ειςερχομζνων-Εξερχομζνων” που κα τθρείται ςτθν είςοδο του χϊρου. Άτομα μθ προεγγεγραμμζνα ςτθν
λίςτα “Ειςερχομζνων-Εξερχομζνων” δεν κα μπορζςουν να ειςζλκουν ςτον χϊρο.
Πλθροφορίεσ για τα κζματα των Υγειονομικϊν Πρωτοκόλλων ςτο τθλ 6943590514 κοσ Μανιαδισ Μάνοσ.

3ο Θζμα

: Ευγενείσ χορηγίεσ του αγϊνα

Οι εταιρείεσ “Αςφαλιςτικά γραφεία Παπαφιλίππου” & “ΒΜW SPANOS SA” προςφζρουν 1 Σετ ελαςτικϊν
για τθν κάκε κατθγορία και μια δωρεάν ςυμμετοχι για τθν κάκε κατθγορία μετά από κλιρωςθ που κα
γίνει ςτο τζλοσ του αγϊνα .

Από την Οργανωτική Επιτροπή του αγϊνα

