
PROTOKOL IZVEDBE TEKMOVANJA 

Na DP za dečke in 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 
Timing. Pri delegatu tekmovanja delegat kluba prejme akreditacije (zapestnice) za trenerje in sodnike 
kluba. 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

- vhod na kopališče je na spodnji strani objekta - zimski vhod 

- uporablja se 50 metrski olimpijski bazen 

- tekmovalci morajo upoštevati varnostno razdaljo 1,5m 

- vhod za plavalce na tribune je na strani na kateri je start tekmovanja 

- vstop na fizično ločeni del kopališča 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 

- starši si tekmovanje lahko ogledajo kot kopalci, ob plačilu vstopnine na kopališče 

- upoštevati je potrebno tudi vsa splošna priporočila pristojnih organov glede  

zmanjšanja širjenja okužbe 

 

PODROBNI UKREPI NA TEKMOVANJU 

URADNI TRENING 

Četrtek 22.07.21. 

18.30 - 19.30 ure bo organizirano hitro testiranje, potrebna je zdravstvena izkaznica. Za vse 

udeležence je obvezno dostaviti poimenske spiske z gsm številko Maji Virant na info@plavalna-

zveza.si, najkasneje do srede, 21.07.2021. 

TEKMOVANJE 

Ogrevanja 7.45 – 8.45 in 15.45 – 16.45 

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

V soboto 24.07.21 bo organizirano hitro testiranje 9.00 - 11.00 ure potrebna je zdravstvena izkaznica. 

Za vse udeležence je obvezno dostaviti poimenske spiske z gsm številko Maji Virant na 

info@plavalna-zveza.si, najkasneje do srede, 21.07.2021. 

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. 
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Na zelenici 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 (izhod pri startnem bloku 0) in kje je prostor ekipe. 

Smer gibanja bo označena. 

 

UPORABA TOALETNIH PROSTOROV 

Toaletni prostori se nahajajo pod tribuno bazenskega kompleksa. 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 0. 

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


