SAFE RALLY

Què és SAFE RALLY?
SAFE RALLY en un canal d'informació directa i de feedback entre els membres de SAFE RALLY i direcció de carrera del
Ral∙li de la Llana Ripollès.
Perquè SAFE RALLY?
Com sabeu l'esport dels ral∙lis està catalogat com un esport de risc i volem aconseguir el màxim de seguretat tant pels
pilots com pels aficionats i augmentar el rang de seguretat i control de les proves a l'esport dels ral∙lis.
Qui pot ser SAFE RALLY?
Tot aficionat assistent a la prova que amb anterioritat a aquesta hagi estat inclòs al staff SAFE RALLY
Quan es fa SAFE RALLY?
Només durant la celebració del Ral∙li de la Llana Ripollès, el canal SAFE RAL∙LI estarà actiu des de l'inici de la prova fins a
la seva finalització.
On intervé SAFE RALLY?
Allà on estigueu situats, allà on vulgueu gaudir de la prova, SAFE RALLY no us condiciona a variar el vostre pla de ral∙li.
Què cal per col∙laborar a SAFE RALLY?
Molt senzill, només cal que tinguis el mòbil i l'app de Whatsapp.
Com incloure'm al Staff de SAFE RALLY?
Molt fàcil, només ens has d'enviar un whatsapp o trucar‐nos al 609.705.780 abans del dia 10/9/2022.
Què haurem de fer durant el ral∙li?
Només estar atents al grup SAFE RALLY de whatsapp, a través del qual s'informarà de circumstàncies que puguin sorgir
durant la prova i/o d'informació per part vostra en cas que sigui necessari per a tots dos.
Exemple actuació SAFE RALLY:
En cas que un equip participant patís un contratemps, o d'una situació de risc per als espectadors es llançarà un
missatge des de direcció de carrera i si estiguéssiu presents al lloc s'informaria de la situació i al revés.
I si s'està present en un incident d'un participant, o del públic, d'un veí, etc, informar a la direcció de carrera del succés
per poder executar accions immediates.
Què us demanem?
Només us demanem serietat, responsabilitat i col∙laboració i que el dia del ral∙li porteu la samarreta que se us farà
arribar, aquesta és només pel motiu de crear la imatge que entre tots podem estar més segurs. Durant la prova us
demanarem una foto vostra amb la samarreta pel fet de recol∙lectar imatges.
Des del Motor Club Sabadell apostem i estem convençuts que entre tots podem gaudir amb seguretat d’aquest esport
que tant ens apassiona, però ho hem de fer entre tots, per això creiem en aquest projecte i us demanem la
col∙laboració. El grup serà limitat.

