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ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УЧАСНИКІВ ІІІ ЕТАПУ СЕРІЇ КЛУБНИХ ЗМАГАНЬ
З ТРАЛУ «КУБОК ЛЬВОВА З ТРІАЛУ 2016»
м. Львів / стадіон «Арена Львів» / 16.10.2016

Організатор змагань – ГО “Позашляховий «Клуб Львів 4х4»” – просить Вас неухильно
дотримуватись наступних правил і вимог стосовно безпеки проведення даного
змагання

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
1.1.

Обов'язково виконуйте усі вказівки і розпорядження Офіційних осіб змагання,
маршалів траси і співробітників охорони правопорядку.

1.2.

Територія проведення змагань повинна постійно перебувати у чистоті і
систематично очищатися від сміття, тари і харчових відходів.

1.3.

На території проведення змагань забороняється влаштовувати звалища
горючих відходів.

1.4.

Дороги, проїзди і проходи повинні бути завжди вільними. Забороняється
самовільно зменшувати ширину доріг і проїздів, а також використовувати їх
для складування і захаращувати транспортом, що стоїть.

1.5.

Протягом змагання учасники зобов'язані мати первинні засоби пожежогасінні
(вогнегасники) і засоби надання долікарської допомоги постраждалим, які
повинні розташовуватися на видимих і досяжних місцях.

1.6.

Учасники змагань зобов'язані виконувати вимоги даної інструкції. За
невиконання вимог цієї інструкції учасники несуть відповідальність згідно
чинного законодавства.

1.7.

Не кидайте сміття після себе де завгодно – це може призвести до
антисанітарії, харчових отруєнь, самозагорання, аварій, травм і ін.: заберіть
його з собою, або вкиньте у спеціально передбачені для цього контейнери.

1.8.

Особисто Ви несете повну відповідальність за поведінку на змаганнях Ваших
механіків, друзів і уболівальників!

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ НА ТРАСІ ПЕРЕГОНІВ
2.1.

Категорично забороняється всілякий проїзд учасниками змагань трасою
перегонів без дозволу Організатора у невстановлений для цього час.

2.2.

Учасники змагань повинні суворо дотримувати швидкісного режиму – до 10
км/год. – під час руху парками сервісу).

2.3.

Спортивні автомобілі повинні бути укомплектовані первинними засобами
пожежогасіння (вогнегасниками). Спортсмени повинні бути забезпечені
сертифікованими ФІА засобами захисту (комбінезонами, білизною,
шоломами, ременями безпеки і ін.).

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В ПАРКАХ СЕРВІСУ
3.1.

Транспорт учасників (спортивні автомобілі та автомобілі технічного сервісу)
повинні розташовуватися на спеціально відведеному майданчику у зоні парку
сервісу.

3.2.

У зоні парку сервісу учасники зобов'язані мати засоби гасіння пожежі.

3.3.

Учасники змагання повинні вжити усіх необхідних заходів стосовно
запобіганню розливанню нафтопродуктів на ґрунт та дорожнє покриття.

3.4.

Рух у зоні парку сервісу повинен здійснюватися згідно напрямку,
встановленого Організатором, з дотриманням швидкісних режимів.

3.5.

Учасники змагань повинні дотримувати правила техніки безпеки при
виконанні ремонтних робіт на автомобілях.

3.6.

У зоні сервісу НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:

3.6.1.

Порушувати план розташування автомобілів і зменшувати відстань між ними.

3.6.2.

Захаращувати проїзди.

3.6.3.

Заряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах.

3.6.4.

Прогрівати паливну систему відкритим вогнем, користуватися відкритими
джерелами вогню для освітлення.

3.6.5.

Куріння і розпивання спиртних напоїв.

3.7.

У зоні сервісу КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО:

3.7.1.

Розведення вогню (вогнищ, мангалів, барбекю та ін.).

3.7.2.

Парковка будь-яких автомобілів команди, екіпажу чи груп підтримки, за
винятком спортивного автомобіля і автомобілів технічного сервісу, позначених
спеціальними ідентифікаторами.

3.8.

У парк сервісу допускаються виключно автомобілі, позначені відповідними
ідентифікаторами на вітровому склі.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
4.1.

При виявленні пожежі або іншої аварійної ситуації учасники змагань
зобов'язані негайно повідомити про це Організаторів.

4.2.

У разі спалаху автомобілів, устаткування, приміщень та ін. в парку сервісу,
гасіння пожежі в першу чергу здійснюється представниками команд учасників
за допомогою їх власних вогнегасників, які там знаходяться.

4.3.

У разі виникнення пожежі вжити усіх заходів стосовно евакуації людей, гасіння
(локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей.

4.4.

При необхідності викликати рятувальні служби (медичну, пожежну та інші).

4.5.

За наявності постраждалих, надати їм першу долікарську медичну допомогу.

