CENTER 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM
TEL: 041 714 712
E-MAIL:INFO@SKCRNA.SI

RA ZP IS
Tekmovanje za VN Nordica Doberman VSL in SL U-14 / U-16
KRAJ IN DATUM :

Črna na Koroškem, proga Kogelnik in Dolina
Sobota, 15.1.2022 - VSL / Nedelja, 16.1.2022 - SL

ŠTARTNE ŠTEVILKE:
Dvig štartnih številk od 8.00 do 8.30 v klubskem prostoru na smučišču. Ob
dvigu je potrebno predložit ekipni vprašalnik s katerim dokazujete PCT pogoj. Dokumente s katerim
zagotavljate PCT pogoje mora imeti vodja ekipe pri sebi. Pazite v veljavi je nov odlok kjer je veljavnost
PCR testa 48 ur, HAG testa pa 24 ur!
PROGRAM:

15.1.2022: VSL U14 in U16 proga Kogelnik:
Ogled I. tek: 8.30 – 09.00
Štart I. tek: 9.15
Ogled II. tek predvidoma: 11.30 - 12.00
Štart II. tek: 12.15
16.1.2022: SL - U14 - proga Dolina / U16 -Proga Kogelnik:
U-14: SL proga Dolina:
Ogled I. tek: 08.30 – 09.00
Štart I. tek: 9.30
Ogled II. tek: 12.00 - 12.30
Štart II. tek: 13.00

U-16: SL proga Kogelnik:
Ogled I. tek: 8.45 - 9.15
Štart I. tek: 10.45
Ogled II. tek: 12.15 – 12.45
Štart II. tek: 14.15
OP. Na ogledu obvezna uporab zaščitne maske
ŠTARTNINA :

15 EUR na prijavljenega tekmovalca – obvezno predložiti potrdilo o vplačilu
Plačilo štartnine do 14.1.2022 – 14.00 ure na TRR SK Črna:
SI56 0247 0001 6993 748 pri NLB d.d.
Namen: štartnina /naziv kluba /

PRIJAVE :

Prijava se sprejemajo preko aplikacije prijave.sloski.si
do četrtka 13.01.2022 do 20:00 ure

ŽREBANJE :

V petek 14.01.2022 ob 18:00 v prostorih kluba na smučišču za obe tekmi

Žrebanje je možno spremljati na video povezavi:
Srečanje v aplikaciji Microsoft Teams
Kliknite tukaj za pridružitev srečanju
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Žrebanje je možno spremljati na video povezavi:
Srečanje v aplikaciji Microsoft Teams
Kliknite tukaj za pridružitev srečanju

PRITOŽBE :

15 min po končanem tekmovanju
Na formularju SZS s plačano kavcijo 50,00 EUR.

OPOMBA:

Tekmovanje bo potekalo na en količek (single gate).

RAZGLASITEV :

30 min po končanem tekmovanju v ciljnem prostoru

INFORMACIJE:
Tadej Ameršek 051-370-071
Objava vseh ažurnih informacij: spremembe programa, diskvalifikacije, uradni rezultati, bo na linku
skupine za trenerje: https://chat.whatsapp.com/KR8CnJilOznIlAt6KbTsTj

Tekmovanje poteka po pravilih SZS. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost oz. odgovornost
matičnega kluba, ki jih je prijavil.
POMEMBNO:
SODELOVANJE NA TEKMOVANJU JE MOGOČE OB IZPOLNJEVANJU PCT POGOJA:
uporabniki storitev ali udeleženi oz. prisotni pri izvajanju dejavnosti v okoljih v Republiki Sloveniji (tudi udeleženci v
športnih dejavnostih) izkazujejo pogoj PCT testiranja z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48
ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. S to spremembo je veljavnost PCR testov
skrajšana iz 72 ur na 48 ur ter veljavnost HAG testov iz 48 na 24 ur.
PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA PCT POGOJA, BO OB PREVZEMU ŠTARTNIH ŠTEVILK, DA PA BO VSE
POTEKALO ČIM HITREJE IN BREZ GNEČE, PROSIMO, DA VODJE EKIP PRIPRAVIJO DOKUMENTE PCT
VNAPREJ. UPOŠTEVAJO SE TESTI/DOKUMENTI NAREJENI PRI POOBLAŠČENIH IZVAJALCIH (in NE
samotesti), - OB PREVZEMU ŠTARTNIH ŠTEVILK MORAJO TRENERJI PRILOŽITI TUDI EKIPNI VPRAŠALNIK
- UPORABA ZAŠČITNE MASKE JE OBVEZNA V VRSTI PRED ŽIČNIŠKO NAPRAVO, V ŠTARTNEM PROSTORU
(tekmovalec/ka jo sname tik pred štartom, trener/spremljevalec jo ima ves čas) IN NA OGLEDU. V prilogi poleg razpisa
prilagamo še EKIPNI VPRAŠALNNIK Lep smučarski pozdrav! SK Črna -TAB Mitja Zmaga

Športni pozdrav!

Črna, 10.1.2022

SK ČRNA-TAB
Alpska sekcija
Mitja Zmagaj

DIREKTORAT ZA ŠPORT
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21

Številka:
Datum:

671-20/2020/257
24. 12. 2021

Zadeva:

Omejitve pri izvajanju športnih programov: pregled in razlaga veljavnih
ukrepov od 24. 12. 2021

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 313. dopisni seji dne 22. 12. 2021 in 108.
redni seji dne 23. 10. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja
pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb
in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 ter druge ukrepe v smeri omejitve širjenja
virusa SARS-CoV-2.
Spremembe so bile objavljene v Uradnem l i s t u R S š t . 2 0 0/21 dne 22. 12. 2021
(https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021200.pdf) i n š t . 2 0 1 / 2 1 d n e 2 3 . 1 2 . 2 0 2 1
(https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021201.pdf).
V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev ter druge ukrepe, ki vplivajo na
izvajanje športnih programov:
1. Izjema od napotitve v karanteno na domu velja samo še za osebo, ki je prejela
poživitveni odmerek cepiva.
Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem
nalezljive bolezni COVID-19 se je spremenil tako, da izjema od napotitve v karanteno na
domu v primeru visoko tveganega stika velja samo še za osebe, ki so prejele poživitveni
odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (COVID-19
Vaccine) proizvajalca Moderna, v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za
javno zdravje. Omejitev velja od 23. 12. 2021.
2. Za uporabnike storitev skrajšana veljavnost negativnih testov na virus SASR-CoV-2.
Od 24. 12. 2021 dalje uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali
v okoljih v Republiki Sloveniji (tudi udeleženci v športnih dejavnostih) izkazujejo pogoj PCT
testiranja z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema
brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. S to spremembo je veljavnost
PCR testov skrajšana iz 72 ur na 48 ur ter veljavnost HAG testov iz 48 na 24 ur.
3. Največje dovoljeno število gledalcev na športnih prireditvah omejeno na 750.
Od 24. 12. 2021 dalje je na športnih prireditvah (športnih tekmovanjih) dodatno omejeno
število gledalcev in sicer na 750. Dosedanje omejitve za gledalce ostanejo v veljavi:
obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, gledalci so dovoljeni zgolj na prostorih s fiksnimi
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sedišči pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče prosto, obvezna uporaba zaščitnih
kirurških ali FFP2 mask.
4. Podaljšan ukrep delnega povračila izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene
na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva
otroka.
Vlada je do konca februarja 2022 podaljšala veljavnost ukrepa, ki omogoča delno povračilo
izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz Zakona o nujnih ukrepih na področju
zdravstva.
Celoviti pregled veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov z razlago je
objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v
zavihku
Omejitve
pri
izvajanju
športnih
programov
oziroma
na
podstrani
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-inrekreacije/.
Prosimo vas, da obvestilo posredujete vašim uporabnikom, članom in drugi zainteresirani
javnosti.
Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na gp.mizs@gov.si.

dr. Mojca Doupona
GENERALNA DIREKTORICA
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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.

S svojim podpisom kot kapetan ekipe potrjujem, da:
• Celotni ekipi sem posredoval informacije o konceptu zaščite.
• Prebral sem in se strinjam s konceptom zaščite FIS za alpsko smučanje SLO 2021/22 COVID-19 in predpisi nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
• ekipa smo zelo dobrega zdravja in se na tekmovanje prijavljamo brez simptomov COVID-19
• v primeru simptomov ali bolezni med ali po tekmi takoj obvestiti pristojne organe,
Datum: ______________ Kraj: ______________________ Dogodek: _________________________

Ime:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Priimek:

Telefonska številka

Združenje / država

Podpis:

