
 
 
 

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA NOVEGA KORONAVIRUSA SARS-COV-2  
NA 61. PRVOMAJSKI REGATI – BLED, 15.5.2021 

 

V skladu z najnovejšo uredbo Vlade RS (povzetek v prilogi 2) in higienskimi priporočili NIJZ za športna 

tekmovanja (priloga 3) na tej prireditvi zaprtega tipa (izvaja se le tekmovalni del) veljajo naslednji ukrepi za 

preprečitev širjenja novega koronavirusa SARS-COV-2: 

1) Vsi sodelujoči klubi in skupine organizatorja (posamezne službe oziroma sodniki) morajo do petka, 
14.5.2021, do 20. ure, po e-mailu regatta@bledrowing.com dostaviti seznam udeležencev 

(tekmovalcev in spremljevalcev, organizatorjev in sodnikov), ki mora vsebovati sledeče obvezne 

podatke o posamezni osebi na seznamu: 

 priimek in ime,  

 datum rojstva, 

 podatek o opravljenem testiranju na covid-19 (HAGT ali PCR) z negativnim 

izvidom ali izjemi (potrdilo o pozitivnem PCR, prebolelosti ali cepljenju) – natančna 

navodila so v prilogi 1.  

o za opravljen test ali izjemo morajo klubi do navedenaga roka po mailu poslati ustrezna 

dokazila (screen shot sms-a o opravljenem HAGT, scan potrdila o opravljenem PCR testu, 

kopijo potrdila o prebolelosti ali preteklem pozitivnem PCR testu, kopijo cepilne knjižice ali 

potrdila o cepljenju s posameznim cepivom, ki ustreza kriterijem za izjemo. 

o vzorčna tabela je v prilogi. Brez izpolnjenih podatkov in dokazil ne bo možen vstop v 

tekmovalno-prireditveni prostor! 

o Predlagamo, da udeleženci obvezno testiranje izvedejo v okviru množičnih hitrih testiranj 

(HAGT) v lokalnih zdravstvenih domovih. Glede na veljavnost 48 ur od izdaje potrdila do 

konca tekmovanja, naj ga opravijo v petek, 14.5. 

2) Vsi udeleženci prireditve (tekmovalci, spremljevalci in predstavniki organizatorja) sodelujejo na 

lastno odgovornost. 

3) Vsi udeleženci prireditve morajo ves čas, tako v notranjih prostorih kot na zunanjih površinah, nositi 

zaščitne maske. Tekmovalci jih lahko snamejo le, ko so v čolnu, med treningom in tekmo. 

4) Območje tekmovalne prireditve je omejeno zgolj na zaprto območje Veslaškega centra Bled (VCB) 

v Mali Zaki in traso veslaške proge na Blejskem jezeru, pomožni lokaciji za predstavnike 

organizatorja sta še startna hišica pod blejsko promenado in sodniški-ciljni stolp v Veliki Zaki. 

o VCB ima le dve vstopno-izstopni točki, kjer kontrolo izvajajo reditelji. Vstop je dovoljen le 

udeležencem prireditve, torej tekmovalcem, spremljevalcem in organizatorjem, ki so 

navedeni na enem od seznamov (klubov oziroma organizatorja) in ob vstopu predložijo 

dokazilo o opravljenem testu na covid-19 ali drugo dokazilo (o prebolelosti ali cepljenju). 

Seznam prispelih, ki nato v VCB vstopijo posamično ob predložitvi ustreznih dokazil. 
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o Ob jutranjem prihodu mora vodja ekipe reditelju na vstopni točki predložiti 

o Na obeh vstopno-izstopnih točkah, pred vhodi v zaprte prostore in ostalih ključnih lokacijah 

bodo nameščena razkužila. 

o Za udeležence velja usmeritev, da na kopnem v pretežni ne zapuščajo zaprtega območja 

Veslaškega centra v Mali Zaki. Ob vsakem ponovnem vstopu mora vsak udeleženec, ki je 

na seznamu, predložiti dokazilo o opravljenem testu na covid-19 (npr. sms na pametnem 

telefonu) ali drugo dokazilo o izjemi (npr. potrdilo o cepljenju) 

5) Vozila s tekmovalci in spremljevalci morajo parkirati znotraj VCB, medtem ko predstavniki 

organizatorjev parkirajo na parkirišče ob tenis igrišču. 

6) Vsakemu od šestih sodelujočih klubov bo določena ekskluzivna uporaba parcele na zunanjih 

površinah v Veslaškem centru Bled. Udeleženci naj se zadržujejo na svojih parcelah na zunanjih 

površinah VCB. 

7) WC-ji bodo na voljo v dveh garderobah v stavbi hangarja, vanje se vstopa posamično. V stavbo 

telovadnice je vstop dovoljen le tekmovalcem domačega kluba. 

8) Vsi udeleženci so obveščeni o ukrepih in pozvani k ohranjanju medsebojne varnostne razdalje 

najmanj 1,5 meter. 

9) Sestanek vodij ekip bo v sejni sobi VCB, s tem da se ga lahko udeležita le po dva zastopnika 

vsakega kluba in pet predstavnikov organizatorja. 

10) V Info center (druga pisarna na levi strani hangarja) se lahko vstopa le izjemoma in takrat 

posamično. Tiskanih izvodov startnih list in rezultatov se ne bo izdajali. Ti bodo na voljo le na 

oglasni deski pred hangarjem in na spletni strani Timinga Mojstrana. 

11) Prireditev bo izvedena brez gledalcev, tako da bodo tribune v ciljnem prostoru zaprte z ogradami, 

enako ponton pod tribunami. Nadzor bodo izvajali reditelji organizatorja. 

12) Podelitev medalj na prireditvi ne bo, medalje bodo klubom vročene po končanem tekmovanju in 

oni poskrbijo za vročitev tekmovalcem prejemnikom. 

 

Nadzor nad izvajanjem ukrepov bodo izvajali reditelji oziroma predstavniki organizatorja, ki lahko v primeru 

manjših kršitev izdajo opozorilo. V primeru večjih kršitev je možna diskvalifikacija oziroma izključitev s 

tekmovanja, ki jo sprejme tekmovalni odbor. 

 

Bled, 10.5.2021 

 

Tekmovalni odbor:  

Iztok Čop, predsednik Veslaškega kluba Bled 

Peter Fajfar, predsednik Organizacijskega odbora 

Jernej Slivnik, vodja tekmovanja 


