
PROTOKOL IZVEDBE TEKMOVANJA 

 

 

Na DP za mlajše dečke/mlajše deklice lahko nastopajo plavalci in plavalke, ki so na spisku 

kluba iz katerega je razvidno, da imajo negativni hitri test, ki ni starejši od 48 ur. To zagotavlja 

podpisnik spiska. 

 

Vsak delegat kluba mora podpisane spiske dostaviti delegatu tekmovanja pred tekmovanjem v 

pisarni Timinga. 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

 

- Uporablja se 50 metrski olimpijski bazen 

- Tekmovalci morajo upoštevati varnostno razdaljo 1,5m 

- Vhod za plavalce na tribune je na strani bazena 

- Vstop v objekt gledalcem ni dovoljen 

- Udeleženci si morajo pri vstopu in izstopu iz objekta razkužiti roke 

- Za red na bazenu in spoštovanja pravil NIJZ bodo skrbeli redarji 

- Upoštevati je potrebno tudi vsa splošna priporočila pristojnih organov glede 

zmanjšanja širjenja okužbe 

 

PODROBNI UKREPI NA TEKMOVANJU 

 

RAZPLAVANJE 

 

Petek 

17.00 – 19.00 

 

Sobota 

7.30 – 8.15 – plavalci, ki bodo prispeli na tekmovanje že v petek ter 

                      PK Branik/PDMB/Neptun Celje/Pozejdon Celje/PK Ptuj/PK Fužinar Ravne/ 

                      ŠD Kurent/PK Trbovlje/PK Radenci/PK Velenje 

 

8.15 – 9.00  vsi ostali 

 

Za ostala ogrevanja se bomo dogovorili na sestanku delegatov pred pričetkom 

tekmovanja v soboto. 

 

Začetek dopoldanskega dela je ob 9.00 uri in popoldanskega ob 17.00 uri. 

 

POMOČNIK ŠTARTERJA – ZAGOTOVLJENA RAZDALJA 1,5M 
 

Mesto pomočnika štarterja bo vidno označeno kot tudi mesto kjer počaka tekmovalec za 

prehod na samo štartno mesto. Zagotovljena bo razdalja 1,5m. 

 

Na tribunah bo označeno mesto za vsak klub posebej, kjer bo zagotovljena varnostna razdalja. 

Prepovedano je odlaganje oblačil in obutve izven območja svoje ekipe. 
 

 

ZAPUŠČANJE BAZENA 

 



Štarti na tekmovanju bodo leteči. 

Trenerje naprošamo, da tekmovalce poučijo o varnostni razdalji 1,5m pri zapuščanju bazena, 

kakšna je smer gibanja in kje je prostor ekipe. 

Smer gibanja in prostor na tribuni bosta označena. 

 

UPORABA TOALETNIH PROSTOROV 

 

Toaletni prostori se nahajajo v bazenskem kompleksu. Pred vstopom in izstopom iz toaletnega 

prostora si je potrebno razkužiti roke. 

 

NAGRADE IN PRIZNANJA 

 

Podelitve medalj se bodo izvajale brezkontaktno. 

 

TRENERJI 

 

Trenerje naprošamo, da plavalcev in plavalk ne spuščate prehitro na štart. V primeru prevelike 

gneče bomo primorani spreminjati protokol. 

 

Ko tekmovalec odplava je izhod iz bazena pri progi A in po desni strani podesta (rampi) na 

tribune do svoje ekipe. 

 

Tekmovalci naj se zadržujejo na območju svoje ekipe. Mešanje med ekipami ni zaželjeno. 
 

 

 

 

 

 


