
 

DRŽAVNO PRVENSTVO V VESLANJU 
Bled, 25. in 26. september 2021 
 
 
 
 
 

OSNOVNE INFORMACIJE ZA EKIPE 
 
 

1 COVID-19 PROTOKOL 
 
Udeleženci državnega prvenstva v veslanju pridobite akreditacijo le ob upoštevanju 
PCT pogojev: 

• potrdilo o cepljenju ali dokazilo o preboleli okužbi, 
• dokazilo o negativnem rezultatu hitrega antigenskega testa (HAT), ki ne sme 

biti starejši od 48 ur, ali PCR testa, ki ne sme biti starejši od 72 ur - priporočamo 
uporabo in predložitev EU digitalnega covid potrdila, 

• negativni izvid samotestiranja glede na spodnjo opredelitev, 
• vsa potrdila oz. dokazila vodja ekipe zbere in v enem e-sporočilu (ali preko 

spletne aplikacije WeTransfer) posreduje do petka, 24. 9. 2021, do 18. ure oz. 
pred vključitvijo v dogodek (če gre za izkazovanje z negativnim testom 
samotestiranja) na e-naslov regatta@bledrowing.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsak posameznik je sodeluje na lastno odgovornost in je dolžan sam poskrbeti za 
izpolnjevanje pogojev (predložitev ustreznih potrdil oz. testiranje). Organizacijski odbor 
ne krije stroškov testiranja posameznikov. 
 
Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli udeležbe ali prisotnosti na 
prireditvi. 
 
Povzemamo glavne poudarke glede Covid-19 protokola, ki se jih na prizorišču držite 
ves čas: 

• obvezna uporaba maske, ki prekriva nos in usta, tako v notranjih kot tudi na 
zunanjih površinah (tekmovalci smejo sneti masko, ko so v čolnu, med 
treningom in tekmo). 

• vzdrževanje medsebojne razdalje, 
• redno umivanje in razkuževanje rok, 
• akreditacija je ves čas na vidnem mestu. 

  

Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT: 
− Do 15 let: osebam, ki še niso dopolnile 15 let, pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati. 
− Od 12 do 18 let: za osebe, ki so dopolnile 12 let in še niso dopolnile 18 let, se za 

izvajanje športne dejavnosti, kot pogoj PCT testiranja šteje tudi samotestiranje s 
testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. 

− Več si lahko preberete na povezavi. 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/


   
 

   

2 AKREDITACIJE 
 
Prejeli ste akreditacijski obrazec, ki ga vodja ekipe izpolni in pošlje najkasneje do 
petka, 24. 9. 2021, do 18. ure na e-naslov regatta@bledrowing.com. 
 
Akreditacije bo možno prevzeti od sobote, 25. 9. 2021 dalje v informacijski oz. 
akreditacijski pisarni. Te se izdajo na podlagi navedenih pogojev. Akreditacije za 
celotno ekipo prevzame vodja. 
 

INFORMACIJSKA / AKREDITACIJSKA PISARNA 

Sobota, 25. 9. 2021 7:30 - 18:00 

Nedelja, 26. 9. 2021 7:30 - 16:00 
 
Skladno s potrebami in razpoložljivostjo boste prejeli tudi parkirne dovolilnice za 
parkiranje znotraj Veslaškega centra Bled. 
 
 
3 OSTALO 
 

• Območje prireditve, kamor je dostop dovoljen le akreditiranim osebam, je 
omejeno zgolj na zaprto območje Veslaškega centra Bled (VCB) v Mali Zaki, 
traso veslaške proge na Blejskem jezeru in ponton za podelitve medalj v Veliki 
Zaki; pomožni lokaciji za predstavnike in organizatorja sta še startna hišica pod 
blejsko promenado in sodniški-ciljni stolp v Veliki Zaki.  

• Območje Velike Zake, poti med Malo in Veliko Zako ter parkirišča v Mali Zaki 
ni del prireditvenega območja, tako da so ta območja prosto dostopna. 

• Podelitve medalj bodo izvedene takoj po vsaki tekmi na pontonu za podelitve 
medalj v Veliki Zaki, tako da bodo prejemniki medalj sami vzeli medaljo z 
blazine, ki jo bo nosila prostovoljka OO, in si jo obesili okoli vratu. Na podelitvah 
medalj je obvezno nošenje zaščitnih mask, tako da prekrivajo usta in nos, 
razen ko se medaljisti fotografirajo posamično. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 


