PROTOKOL POKALNIH TEKMOVANJ PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE
Uvodni del:
Protokol velja za tekmovanja v alpskih disciplinah, ki potekajo pod okriljem panoge za alpsko smučanje
SZS. Vsebuje priporočila za načrtovanje in izvedbo trenažnega procesa in športnih tekmovanj, katerih
nosilec je Smučarska zveza Slovenije-panoga za alpsko smučanje.
Protokol ureja vedenje tekmovalcev na progi, na štartnem in ciljnem prostoru.
Namen protokola je preprečevanje prenosa in širjenja virusa SARS-CoV2, z zagotavljanjem pogojev za
zmanjševanje možnosti okužbe med tekmovalci, trenerji in spremljevalci.
Ta protokol ne ureja organizacije prihoda tekmovalcev do smučišča in odhoda domov. Omenjeno
logistiko ureja posamezni klub/društvo. Predstavniki različnih klubov se morajo izogibati druženju na
prizorišču pred pričetkom dejavnosti. Čas nujnih skupinskih srečanj mora biti omejen ob upoštevanju
navodil/priporočil NIJZ.
Treningov in tekmovanj naj se udeležujejo le zdravi športniki, trenerji, podporno osebje in drugi
udeleženci.
Zaradi preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 je posebej pomembno, da se treninga/tekme ne udeležijo
v primeru, če:
✓ imajo simptome/znake za okužbo s SARS-CoV-2: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol,
slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska;
✓ jim je bila odrejena karantena, za čas trajanja karantene;
✓ jim je bila odrejena izolacija zaradi SARS-CoV-2 pozitivnega testa, za čas trajanja izolacije.

Vsi udeleženci prireditve (športniki, trenerji, uradne osebe,
prostovoljci,...) potrebujejo pogoj PCT(HAG 48h)
V primeru zaznave katerega izmed znakov akutne okužbe dihal ali prebavil (npr. izcedek iz nosu,
kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura m driska...) se mora udeleženec
prireditve nemudoma osamiti ter ravnati skladno s protokolom predpisanim s strani NIJZ
Uporaba žičniških naprav:
Tekmovalci uporabljajo žičniške naprave v skladu s higienskimi priporočili za preprečevanja prenosa in
širjenja virusa SARS-CoV2, ki jih zagotovi upravljalec smučišča, ostale proge v skladu z navodili
upravljalca smučišča. Ob vstopanju za žičniške naprave uporabljajo zaščito nosno-ustnega predela.
Na tekmovanjih organizator ne zagotavlja pogostitev, oz. strežbe s hrano. Tekmovalci uporabljajo
gostinske storitve na smučišču, ki jih zagotavlja nosilci gostinske dejavnostni, ob upoštevanju
higienskih priporočil NIJZ za izvajanje turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe
COID-19

Navodila organizatorjem in izvajalcem:
Nosilci športnih tekmovalnih dejavnosti (organizatorji) morajo voditi seznam vseh prisotnih ljudi
(tekmovalcev, trenerjev, spremljevalcev, drugih oseb). Seznam naj vsebuje naslednje podatke:
1.
2.
3.
4.

ime in priimek udeležencev,,
kontaktna telefonska številka,
kraj tekmovališča (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
čas zbiranja (datum in čas začetka in konca tekmovanj)

Nosilci športnih tekmovalnih dejavnosti morajo pri zbiranju in hranjenju osebnih podatkov
udeležencev spoštovani predpise z varstva osebnih podatkov.
Žrebanje:
Žrebanje se izvede v prostorih, ki omogočajo ohranjanje ustrezne vsaj 1,5 m do 2m razdalje med
posamezniki. V zaprtem prostoru morajo uporabniki obvezno uporabljati zaščito nosno-ustnega
predela. Na vstopu/izstopu v prostor je potrebno zagotoviti razkužilo za roke. Prostor, kjer se izvede
žrebanje, je potrebno redno zračiti, v skladu s priporočili NIJZ. Če organizator teh pogojev ne more
zagotoviti, se žrebanje izvede preko spleta. Prevzem štartnih številk ločeno po ekipah v ciljnem
prostoru na dan tekmovanja
Območje tekmovanja:
➢ Tekmovalna proga in pomožni prostori.
➢ Štartni prostor.
➢ Ciljni prostor.
Omejeno z enim vhodom na progo in eno ali več ločenimi izhodi. Dovoljen dostop samo
tekmovalcem, pooblaščenim trenerjem, sodnikom in delavcem na tekem. progi , reševalci in osebje
tehnične podpore. Prepovedan dostop drugim osebam (prireditev ni javna!).
Naključni opazovalci so zunaj območja, ki ga ureja ta protokol.
Protokol v štartnem prostoru:
Vsi v območju štarta, morajo nositi masko.
Tekmovalci ga lahko odstranijo šele po vstopu v štartno hiško.
Potrebno je razmejiti odhodni hodnik s širino, da se omogoči razmik.
Za vsakega tekmovalca je dovoljen le en spremljevalec.
Zagotovite izhodno pot spremljevalcu, ki ne prečka poti tekmovalcev, ki čakajo začetek.
V izogib gneči, upoštevati interval med starti tekmovalcev.

Štartni prostor:
✓ Organizator zagotovi ustrezno velik štartni prostor in ga ogradi.
✓ V štartni prostor je dovoljeno vstopati tekmovalcem in njihovim trenerjem. Pri vstopu je
potrebno zagotavljati med-osebno razdaljo 2m.
✓ Tekmovalci naj se med ogrevanjem držijo predpisane najmanjše razdalje in se naj izogibajo
deljenja opreme oziroma pripomočkov.
✓ Tekmovalec se pripravi na štart v »boxu« in čaka da ga organizator pozove (3 številke pred
štartom).
✓ Organizatorji naj bodo med tekmo čim bolj fizično oddaljeni od športnikov in pri tem morajo
ohranjati najmanjšo predpisano razdaljo skladno s priporočili NIJZ.
✓ Tekmovalci in trenerji v štartnem prostoru nosijo masko.
✓ Tekmovalci jo snamejo tik pred štartom.
Ogled proge:
✓ Na ogled proge vstopajo klubi/društva z enominutnim zamikom.
✓ Vrstni red vstopanja na ogled je v naprej določen in je enak za oba teka. Vstop na ogled proge
koordinira organizator tekmovanja.
✓ Med ogledom ekipe ohranjajo medsebojno distanco vsaj 2m.
✓ Na ogledu proge tekmovalci in trenerji nosijo masko.
Ciljni prostor:
✓ V ciljnem prostoru ni zadrževanja (ni semaforja z rezultati, ti so objavljeni preko spleta. Semafor se
uporabi le za objavo diskvalifikacij).
✓ Po prihodu v cilj tekmovalci s sledenjem smeri gibanja (smerna tabla) nemudoma zapustijo ciljni
prostor.
✓ V ciljnem prostoru ni gledalcev, hrane, pijače in ostalih dejavnosti, ki bi povzročale zbiranje.
Razglasitev:
Razglasitve so na način, da tekmovalci sami prevzamejo priznanja, medalje in stopijo na označena
mesta za podelitev, ki so na primerni razdalji.

