Balade Provinciale du dimanche 16 mai

Balade du Viroin du lundi 24 mai 2021

Dispositions particulières situation sanitaire COVID
Suite à la situation consécutive à la crise sanitaire, le comité de Viroinval Motor Sport, en concertation avec
les autorités communales, a décidé d’appliquer certaines mesures particulières lors de l’organisation de ses 2
concentrations reprises au calendrier FMB 2021.
Afin de garantir une réduction maximale du temps de présence à l’intérieur lors des inscriptions, il ne sera pas
organisé de chargement de GPS sur place. Les fichiers pour Tripy, Garmin et TomTom seront disponibles une semaine
avant chaque manifestation, en plus de l’application My FMB-BMB (Magelan) accessible aux licenciés, aussi bien sur
le site de l’association (www.viroinvalmotorsport.be) que sur le site de motobalade (www.motobalade.be).
Il n’y aura pas de sandwiches, tarte, … de disponible sur le site. Toutefois , une buvette extérieure devrait être
disponible, sous réserve de conditions météo favorables lors des dates concernées.
Pour la balade provinciale, le club offrira une boisson, soit à emporter, soit à consommer éventuellement en
extérieur, à chaque inscrit qui effectuera la ronde, lorsqu’il ramènera sa carte de pointage à la salle. D’autres
dispositions devraient être prises pour la Balade du Viroin du 24.
Les mesures habituelles de distanciation sont évidemment d’application ; le protocole émis par la FMB sera
également disponible sur notre site. Dans l’attente de vous accueillir au mieux lors de votre visite, continuez à prendre
soin de vous…
Le comité de Viroinval Motor Sport

Balade Provinciale van zondag 16 mei
Balade du Viroin van maandag 24 mei

Bijzondere maatregelen gezondheidssituatie COVID
Naar aanleiding van de gezondheidscrisis besliste het bestuur van Viroinval Motorsport-, in samenspraak met
het gemeentelijke autoriteiten, om bepaalde specifieke maatregelen toe te passen bij de organisatie van haar 2
treffens opgenomen in de BMB toerkalender 2021.
Om de tijd in de zaal waar de inschrijvingen zullen plaatsvinden zo kort mogelijk te houden, wordt er ter plaatse
geen GPS-oplading georganiseerd. De bestanden voor Tripy, Garmin en TomTom zullen een week voor elk evenement
beschikbaar zijn, niet enkel via de My FMB-BMB ("Magelan") toepassing toegankelijk voor de licentiehouders, maar
ook op de website van de club (www.viroinvalmotorsport.be) en op de motobalade website (www. motobalade.be).
Er zullen ter plaatse geen broodjes, taart, ... verkrijgbaar zijn. Buiten zal er echter een drankstandje worden
voorzien, afhankelijk van de weersomstandigheden op de betreffende data.
Voor alle deelnemers aan de provinciale rondrit biedt de club een drankje aan, hetzij om mee te nemen, hetzij om
eventueel buiten te consumeren na het indienen van zijn/haar kaart in de zaal na de rondrit. Er zullen andere
schikkingen worden getroffen voor de Balade du Viroin van 24 mei.
Uiteraard zijn de gebruikelijke afstandsmaatregelen van toepassing; het protocol van de BMB zal ook op onze
website beschikbaar zijn. We kijken ernaar uit jullie zo goed mogelijk te mogen verwelkomen tijdens jullie bezoek, blijf
goed voor jezelf zorgen ...
Het bestuur van Viroinval Motor Sport

