Obvestilo za športnike 24.3.2020

Spoštovani športnice in športniki, trenerji in ostali strokovni delavci udeleženi v projekt
Tokio 2020!

Pred nami je čas poln izzivov in negotovosti. Smo na življenjski preizkušnji, ki od nas že
zahteva močno voljo, razumevanje, potrpežljivost in predvsem odgovorno ravnanje.
Odgovorno ravnanje do nas samih in tudi vseh okoli nas. #trenirajdoma
Soočamo se s pojavom pandemije, ki je zavladala celemu svetu in na prvo mesto postavila
zdravje in življenja ljudi.
Obenem je letošnje leto tudi olimpijsko leto in običajna pot do olimpijskih iger skozi
predolimpijski čas, je zaradi pojava novega Koronavirusa spremenjena za vsakega od vas.

V prilogi tega sporočila, vam v branje posredujemo pismo predsednika mednarodnega
olimpijskega komiteja g. Thomasa Bacha. Pismo je naslovljeno na vas, na športnike iz
celega sveta.
Pri mednarodnem olimpijskem komiteju že od februarja, v sodelovanju s Svetovno
zdravstveno organizacijo in posebno skupino ekspertov, spremljajo stanje glede širjenja
novega Koronavirusa po celem svetu in njegov vpliv na olimpijske igre v Tokiu.
Glede na trenutno stanje bodo dokončno odločitev o izvedbi olimpijskih iger v
predvidenem terminu sprejeli v obdobju naslednjih štirih tednov. Vendar, ker se zadeve
dnevno spreminjajo bo odločitev najverjetneje sprejeta že bistveno prej.

Zavedamo se zahtevnosti položaja, v katerem smo se znašli vsi vključeni v pripravo na igre v
Tokiu vendar kljub temu menimo, da je zdravje na prvem mestu. Zato vas tudi mi pozivamo k
upoštevanju ukrepov Vlade RS. V petek, 20.3.2020 je stopil v veljavo poseben Odlok, ki ga
najdete na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-19-4-redna-seja-vlade-republikeslovenije/
Na vprašanja, ki smo jih posredovali na Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport glede
možnosti izvajanja trenažnih procesov v kontroliranih pogojih z namenom priprav športnikov,
ki so v pripravah na prihajajoče olimpijske igre, smo prejeli odgovor, da tudi za vrhunske
športnike ni izjem in da morajo dosledno upoštevati Odlok, ki ga je sprejela Vlada RS.
V praksi to pomeni:
1. Izvajanje vadbe oz. treninga naj se odvija v domačem okolju;
2. Prepovedana je uporaba štadionov, športnih dvoran, zunanjih naprav,...
3. Dovoljen je dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin posamezniku (tudi
skupaj s člani skupnega gospodinjstva) ob doslednem upoštevanju varne razdalje do
drugih oseb, kar dopušča gibanje na prostem, vendar to ne velja za organizirano
izvajanje športnih aktivnosti oziroma treningov, četudi se ti izvajajo v naravi oziroma
na prostem.
4. Kolesarjenje je dovoljeno, če gre za uporabo kolesa kot prevoznega sredstva za
izjemo, ki jo določa Odlok npr. odhod v trgovino, lekarno.

V Odloku ni mogoče predvideti vseh možnih (življenjskih) situacij. Zato je pri neposredni
(praktični) uporabi treba vedno izhajati iz osnovnega namena predpisa in ta je zajezitev in
obvladovanje epidemije Koronavirusa, na način, da se prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi
na javnih krajih in površinah.

Pošiljamo vam tudi povezavi, kjer lahko spremljate informacije glede Koronavirusa COVID-19

Athlete 365
https://www.olympic.org/athlete365/voice/ioc-ac-global-call-coronavirus/

Komisija športnikov OKS-ZŠZ
http://www.olympic.si/sportniki/komisija-sportnikov

O vseh morebitnih spremembah vas bomo sproti obveščali.

Olimpijski pozdrav!

#imamoto #imamotokio #trenirajdoma

