Pagrindinės žurnalistų, fotografų, TV operatorių, techninių ir kt. MEDIA darbuotojų saugumo taisyklės
1000 km Parnu lenktynėse

1. Atsiimant MEDIA leidimus būtina pateikti darbo pažymėjimo originalą.
2. Saugumo instruktažas yra privalomas. Foto/TV liemenės kartu su MEDIA leidimu yra vienintelis galiojantis leidimas
fotografuoti ir filmuoti lenktynių metu. Apie savo dalyvavimą lenktynėse privaloma pranešti iš anksto (iki 2017 m.
rugsėjo 15 d.). To nepadarius, organizatorius negarantuoja, jog bus išduota Foto/TV liemenė (jų kiekis ribotas) ir
suteiktos kitos paslaugos.
3. Foto/TV liemenė yra išduodama asmeniškai ir skirta tik konkrečiam asmeniui, ją perduoti ar skolinti kitiems yra
griežtai draudžiama.
4. Filmavimas/fotografavimas dronais yra griežtai draudžiamas, jei tai nėra iš anksto suderinta su organizatoriais.
5. Privaloma apranga PITLANE zonoje: būtinos ilgos kelnės ir viršutiniai drabužiai dengiantys pečius (krepšinio stiliaus
marškinėliai netinka).
6. Lenktynių metu dirbantys žiniasklaidos atstovai privalo būti ypatingai atsargūs. Tik nuo Jūsų pačių priklauso Jūsų
saugumas. Tai galioja ne tik automobilių aptarnavimo zonoje (PITLANE) ir priešstartinėse zonose, bet ir dalyvių
automobilių parkavimo aikštelėje (PADDOCK) ar filmuojant/fotografuojant trasoje tam skirtose vietose. Lenktyniniai
automobiliai gali priartėti labai greitai ir nepastebimai. Dirbdami PITLANE ir starto zonose visuomet pasiimkite tik tą
aparatūrą, kuri tuo metu reikalinga. Nereikalingus daiktus atiduokite saugoti už tai atsakingiems organizatoriaus
darbuotojams. Nuotraukas peržiūrėkite tik saugioje vietoje už trasos ribų. Niekada nenuleiskite akių nuo į Jus
atvažiuojančio automobilio, žiūrėkite ne į nuvažiuojantį automobilį, o į atvažiuojantį automobilį, tokiu būdu kilus
nenumatytai situacijai turėsite maksimaliai laiko sureaguoti ir pasitraukti į saugią vietą.
7. Privaloma besąlygiškai klausyti apsaugos tarnybų ir varžybų oficialių asmenų nurodymų. Bet koks šių nurodymų
nepaisymas sąlygos akreditacijos panaikinimą.
8. Neprieikite per arti lenktyninių automobilių. Palikite pakankamai vietos automobilius aptarnaujantiems
mechanikams, jiems netrukdykite ir nesiremkite į automobilius. Kai kurios automobilio dalys gali būti labai įkaitusios.
Niekada nesiklaupkite ant kelių norėdami iš arti nufotografuoti automobilį iš priekio, jis gali netikėtai pajudėti.
9. Būkite ypatingai atsargūs. Jus gali sužeisti nuo lenktyninio automobilio nulūžusi detalė, todėl visuomet stebėkite arti
esančius automobilius. Visuomet būkite pasiruošę pasislėpti ir iš anksto apgalvokite kaip ir kur tai padarysite.
10. Starto zonoje teisėjų duotas 5 minučių pasiruošimo ženklas (į viršų iškelta speciali lentelė, palydima garsiniu signalu)
prieš startą reiškia, kad privaloma nedelsiant pasitraukti iš priešstartinės zonos. Tai reiškia, kad privalote iš karto išeiti
iš trasos. Automobiliams pajudant į startą ar apšilimo ratą, trasoje negali būti jokių asmenų, išskyrus teisėjus.
Automobiliams pajudėjus, jokiu būdu negalima bėgti ar eiti skersai trasos. Lenktynių trasos starto zonoje galima būti
tik priešstartinio pasiruošimo metu ir tik leidus teisėjams bei apsaugos darbuotojams. Bet koks išėjimas į trasą ar
ėjimas/bėgimas per trasą reiškia, kad jūsų akreditacija bus panaikinta be perspėjimo, o saugos tarnybos Jus palydės į
žiūrovų vietas.

11. Fotografuoti ir filmuoti lenktynes leidžiama tik iš specialiai žiniasklaidai numatytų arba žiūrovams skirtų vietų bei
automobilių aptarnavimo zonos – PITLANE. Visa trasa yra aptverta tvoromis arba signaline stop juosta. Važiavimų
metu griežtai draudžiama peržengti šias ribas.
Dirbant PITLANE zonoje draudžiama stovėti iš karto už metalinių atitvarų, skiriančių mechanikų zoną nuo trasos.
PITLANE zonoje leidžiama būti tik jos dešinėje pusėje (žiūrint važiavimo kryptimi), tačiau šioje vietoje lenktyniniai
automobiliai sustoja atlikti remonto darbų, todėl būkite maksimaliai atsargūs ir netrukdykite komandoms dirbti. Be
organizatoriaus išduotų Foto/TV liemenių į PITLANE zonos važiuojamąją dalį įžengti griežtai draudžiama. Foto/TV
liemenės turėjimas nesuteikia PITLANE zonoje jokių privilegijų.
12. Niekuomet nestovėkite šalia greitosios pagalbos, ugniagesių, evakuacijos, teisėjų automobilių. Atsitikus
nenumatytam atvejui trasoje, šie automobiliai pajudės greitai ir be perspėjimo. Starto ir PITLANE zonoje būkite tik tiek
laiko, kiek reikia atlikti Jūsų tiesioginį darbą.
13. Lenktynių metu draudžiama filmuoti ir fotografuoti vietas, kurios pažymėtos apie tai perspėjančiais ženklais bei
prekinius ženklus, kuriuos fotografuoti ar filmuoti draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai. Už šių ženklų vaizdinės
medžiagos viešinimą atsakomybę prisiima autorius.
DĖMESIO! Jeigu pastebėjote, kad kuris nors iš kolegų ar žiūrovų nesilaiko saugumo taisyklių, sudrausminkite juos ir
nedelsiant praneškite apie tai apsaugos tarnyboms.
JEIGU DĖL KOKIŲ NORS PRIEŽASČIŲ APSAUGOS DARBUOTOJAI NELEIDŽIA JUMS PATEKTI Į FOTO/TV
VIETAS, SKUBIAI APIE TAI PRANEŠKITE ORGANIZATORIAMS TELEFONU 868350494.
ORGANIZATORIUS PASILIEKA SAU TEISĘ BE IŠANKSTINIO PERSPĖJIMO PANAIKINTI JŪSŲ
AKREDITACIJĄ.
TAISYKLES PERSKAIČIAU IR PASIŽADU JŲ LAIKYTIS. SUPRANTU, KAD VISA ATSAKOMYBĖ DĖL
NELAIMINGO ATSITIKIMO TENKA TIK MAN IR ORGANIZATORIUS NEUŽTIKRINA NĖ VIENO ASMENS
SAUGUMO, JAM ESANT NE ŽIŪROVŲ ZONOSE.
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