Aplinkos apsaugos rekomendacijos

Esminės sritys, į kurias orientuojasi FIM aplinkos apsaugos kodeksas:







Triukšmas (neviršyti leistino garso, toliau nuo gyvenamų teritorijų,
apsauginės garso tvoros, motociklai neviršyjantys leistino garso);
Dirvožemio ir gruntinio vandnes apsauga (motociklų plovimas - vanduo
turi būti surenkamas į talpą, turinčią tepalo filtrą);
Oro tarša (išmetamosios dujos neturi viršyti leistinos normos, dulkės,
nemalonus kvapai, kt.)
Floros ir faunos apsauga (jei yra galimybė, parkingą daryti ant asfaltuotos
ar kitaip dengtos zonos, venti parkingų ant žolės);
Lietaus vandens apsauga (kuro, tepalų, aušinimo skysčio, stabdžių
skysčio, nuriebalintojų, WC turinio, valymo priemonių ir pan. patekimas į
aplinką);
Kultūros paveldo apsauga.

Taipogi FIM aplinkos apsaugos kodeksas akcentuoja lygias teisias, todėl skatina
moterų įsitraukimą į sportą.
Itin remiamas bei sveikintinas E-motociklų sportas.
Konkretūs skaičiai bei punktai, kuriuos reiktų įsitraukti:






Aplinkos apsaugos kilimėliai privalomi:
1. Po visomis moto transporto priemonėmis;
2. Bet kur, kur taisomi motociklai;
3. Po visomis organizatorių parūpintomis tepalų surinkimo talpomis;
4. Kuro papildymo vietose;
5. Po visais generatoriais.
Reikalavimai aplinkos apsaugos kilimėliams:
- Solo motociklai – min. matmenys 160 cm x 100 cm;
- Motociklai su priekabomis – min. matmenys 160 cm x 200 cm;
- Aplinkos apsaugos kilimėlai turi būti ne plonesni nei 5 mm;
- Aplinkos apsaugos kilimėlių absorbcija ne mažiau nei 1 litras.
Motociklų plovykla:
- Plovyklos paviršius turi būti nepralaidus, su tinkamu drenažu ir nubėgimu;
- Nešvaraus vandens surinkimo talpykla turi turėti tepalų surinkimo filtrą;
- Plovykloje leidžiama motociklus plauti tik vandeniu, visos kitos plovimo
priemonės, nei jei jos yra „eco“, yra draudžiamos.
- Jei plovyklos paslaugos organizatorius neteikia – turi būti nurodoma
artimiausia vieta, kur galima nusiplauti motociklą.




Panaudotomis padangomis turi pasirūpinti dalyviai, komandos, išskyrus
tuos atvejus, kai organizatorius teikia panaudotų padangų surinkimo
paslaugą.
WC, kriauklės ir dušai padock.
- Moterims ir vyrams turi būti atskiri WC ir dušai, aiškiai pažymėti;
- 1 WC ir 1 kriauklė 20 asmenų;
- 1 dušas ant 30 asmenų;
- 1 WC privalo būti laukimo zonoje;
- 1 WC pritaikytas neįgaliesiems;

Sanitariniai mazgai nuolat turi būti švarūs ir pilnai veikiantys ir aprūpinti
priemonėmis visą renginio laikotarpį.


WC ir kriauklės žiūrovų zonoje.
Moterims:
1 WC 100 asmenų ar mažiau;
- Vyrams:
1 WC 100 asmenų ar mažiau;
2 WC 100-500 asmenų;
1 papildomas WC papildomam 500 asmenų;
- Neįgaliesiems:
Kiekvienoje atskiroje žiūrovų zonoje po 1 WC neįgaliesiems.
- Kriauklės
Kriauklių kiekis turi būti aprūpintas santykiu 1 ant 5 sanitarinių mazgų.

Renginiui, trunkančiam mažiau nei 4 valandas minimi standartai gali būti mažinami
iki 25 proc.
Sanitariniai mazgai nuolat turi būti švarūs ir pilnai veikiantys ir aprūpinti
priemonėmis visą renginio laikotarpį.


Atliekos ir atliekų tvarkymas.
- Visi dalyviai ir komandos yra atsakingi už savo atliekų susirinimą.
- Organizatorius privalo aprūpinti dalyvius atliekų konteineriais, jų
pakankamą kiekį. Sveikintinas ir siektinas atliekų rūšiavimas.
- Varžybų organizatorius privalo užtikrinti teritorijos švarą renginio metu ir
po renginio.



Tepalų, tepaluotų šluosčių ir kitų pavojingų atliekų tvarkymas:
- Pavojingų atliekų konteineriai turi būti pakankamos talpos, aiškiai
pažymėti, nurodyti aplinkos apsaugos plane.
- Pavojingų atliekų konteineriai privalo būti ant aplinkos apsaugos kilimėlių
ar skysčiams nepralaidaus paviršiaus.
- Konteineriai turi būti 25% didesni nei yra planuojamas pavojingų atliekų
kiekis.
- Surinktos pavojingos atliekos turi būti sutvarkytos ar priduotos įmonėms,
kurios jas tvarko, kaip tai numato šalies įstatymai.



Aplinkos apsaugos žemėlapis. Tai trasos bei padoko planas, kuriame turi
būti sužymėta:
- Trasos planas (jei įmanoma);
- Įvažiavimai/išvažiavimai;
- Padoko stovyklavietė;
- Parkingo aikštelė/-ės;
- Pavojingų atliekų (tepalo, filtrų ir kt.) surinkimo konkeinerių vieta/-os;
- WC ir dušai, aiškiai nurodyti neįgaliesiems skirtų WC vietas;
- Atliekų konteinerių vieta/-os;
- Motociklų plovykla (jei tokia yra);
- Maitinimo vieta;
- Garsiakalbiai;
- Medicininiai punktai;
- Panaudotų padangų surinkimo vieta, jei organizatorius teikia tokią
paslaugą.

Žemėpalis turi būti pakabintas aiškiai matomose vietose.

Aplinkos apsaugos konsultantė
Rima Biliūtė Tel: 8-610 21942

