Protokol za izvedbo atletskih tekmovanj na prostem

Splošno
Za organizacijo tekmovanj je potrebno upoštevati Priporočila NIJZ o izvajanju vadbe in
tekmovanj in splošna priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe SARS-Cov-2 ter
Tekmovalno tehnična pravila AZS.
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_sportnih
_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov

Organizacija tekmovanja

Vsi prisotni morajo pred vstopom na prireditveni prostor pokazati enega izmed spodaj
naštetih potrdil:
•
•

•
•

potrdilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne
reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni
starejši od 48 ur;
dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema
drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni
ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka
cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni (Dokazilo izda zdravstvena
ustanova oz. izvajalec testiranja);
dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni,
vendar ni starejši od šest mesecev;
potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo
več kot šest mesecev.

Na prireditveni prostor imajo poleg tekmovalcev vstop samo akreditirani trenerji. Vsak
klub predhodno najavi število trenerjev, ki bodo prisotni na tekmovanju.
Vsi prisotni (atleti, trenerji, sodniki in tehnično osebje) morajo ves čas nositi zaščitno
masko, v kolikor ne morejo zagotoviti varnostne razdalje. Izjema je športnik med
ogrevanjem in tekmovanjem.

Tajništvo tekmovanja mora biti organizirano tako, da vstopajo posamično po en
predstavnik kluba in uredi vse potrebno (plačilo, štartna lista z tehničnimi navodili,
štartne številke). Vstopa se z masko. Tajništvo rezultate objavlja samo na oglasni deski in
socialnih omrežjih. Površina oglasne deske za rezultate naj bo čim večja. Štartna lista je
objavljena samo v elektronski obliki.
Prijavnica mora biti organizirano tako, da ima dovolj prostora (več kot doslej) in vsaj dve
delovni mesti. Vstop v prijavnico je posamezno. Še posebno v prijavnici je potrebno
upoštevati razdaljo 2 m ob kontroli. Po opravljeni kontroli je potrebno zagotoviti dovolj
prostora za čakanje na vstop na tekmovališča.
Na startu sodniki razvrstijo tekmovalce na startne pozicije. Pri tem morajo med seboj
vzdrževati predpisano razdaljo.
Sodniška služba organizirana skladno z pravili ostane enaka kot doslej.
Vsi sodniki morajo po potrebi opozarjati atlete na ohranjanje ustrezne medsebojne
razdalje.
Strogo je potrebno nadzorovati, da so znotraj tekmovališč zgolj »akreditirane« osebe in
nikakor nobeden drug.
Tekmovalci zapustijo tekmovališče v smeri, da se ne srečujejo s prihajajočimi tekmovalci.
Prisotnost gledalcev ni dovoljena

Atleti

Velja princip prišel - nastopil – odšel.
Atlete je potrebno zaprositi, da sami upoštevajo socialno prilagojeno razdajo, to velja tudi
za sodnike in tehnično osebje.

Ceremonjal
Ceremonjalna vrsta ki gre proti zmagovalnim stopnicam je raztegnjena. Podeljevalci
čestitajo zgolj z besedo, brez čestitk z roko, tudi medaljo se atletu vroči v roko. Takoj
zatem si atleti sami nadenejo medaljo okoli vratu.

Mediji
Zagotoviti je potrebno delovne prostore za novinarje, ter jim vročiti ustrezne dokumente.
Za izjave novinarjem se organizira mix cona kamor se pripelje atlete na ustrezni razdalji.
Atlete in novinarje je potrebno ločiti z sistemom dvojne ograje.
Sestavni del novinarskih ekip so tudi fotografi in TV, kateri pa so lahko na samih
tekmovališčih. Dovoliti moramo vstop zgolj uradnim fotografom z novinarskimi
izkaznicami in zagotoviti jim moramo obvezno jopiče z napisom foto ali TV.

