Protokol za izvedbo konjeniških tekmovanj v času
ukrepov za zajezitev širjenja Covid 19

V nadaljevanju so podana navodila organizatorjem konjeniških tekmovanj v času veljavnosti
ukrepov, vezanih na zajezitev širjenja COVID-19.
Navodila vsebujejo priporočila, ki jih morajo upoštevati vsi udeleženci tekmovanja ter zahteve,
ki jih morajo upoštevati organizatorji, da zagotovijo varno izvedbo tekmovanja v smislu
zajezitve širjenja COVID-19.
Za vse udeležence tekmovanja, športnike, trenerje, spremljevalno osebje in osebe, vključene
v organizacijo tekmovanja, velja, da morajo upoštevati naslednja priporočila:
-

-

vse ukrepe za zaščito pred okužbo z virusom SARS-CoV-2, ki so navedeni na
spodnjem naslovu:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za
športna tekmovanja na naslovu:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubs
kih_sportnih_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf
vsi udeleženci si morajo pogosto umivati ali razkuževati roke,
udeleženci morajo biti zdravi - brez znakov okužbe dihal,
upoštevati je potrebno higieno kihanja in kašljanja,
ne dotikajte se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene,
zagotavljajte najmanj 1,5 metra razdalje med osebami v ogrevalnih prostorih, na
parkiriščih, v hlevih, turnirski pisarni, v tekmovalnem prostoru med ogledom parkurja.

Udeleženci z dovoljenjem za vstop na prireditveni prostor
Udeleženec tekmovanja je oseba, katere prisotnost je bistvena za športno tekmovanje:
- tekmovalec,
- 1 spremljevalec,
- trener,
- grum (eden na vsake 3 konje),
- lastnik konja (oseba, ki je vpisana v konjevem dokumentu kot lastnik),
- oseba odgovorna za transport konj,
- starš oz. odgovorna oseba v primeru mladoletnih oseb,
- uradne osebe,
- tehnično osebje za izvedbo tekmovanja,
- reditelji, zdravstveno osebje, veterinarji, podkovski kovači ter drugo za izvedbo
tekmovanja nujno spremljajoče osebje,
- predstavnik KZS,
- prodajalci na stojnicah in sponzorji (omejeno število),
- omejeno število novinarjev in fotografov/video snemalcev.
Udeleženci se naj ne zadržujejo na prireditvenem prostoru, velja princip prišel - nastopil –
odšel.
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Vstop na prireditveni prostor
Organizator tekmovanja vodi poimenski seznam vseh udeležencev tekmovanja. Organizator
tekmovanja je odgovoren za spoštovanje določil Odloka o predložitvi negativnega testa za vse
udeležence tekmovanja. Organizator pred vstopom na tekmovalno prizorišče od vseh
udeležencev zahteva predložitev ustreznega dokazila (potrdila o negativnem testu, o cepljenju
ali o prebolelosti) ter vodi poimenski seznam udeležencev iz katerega mora biti razvidno, da je
organizator preveril status udeleženca.
Vsi udeleženci vstopajo na pri prireditveni prostor le pri vhodu, ki ga je zato predvidel in
namenil organizator. Vsak udeleženec mora dnevno skozi kontrolni točko, kjer se izvaja
vstopna procedura.
Na kontrolni točki varnostno osebje:
- preveri upravičenost osebe za vstop na prireditveni prostor (varnostno osebje lahko
zahteva identifikacijski dokument osebe),
- preveri dokazila za vstop (opravljen test, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti
Covid) in vpiše osebo v evidenco prisotnih. Oseba s svojim podpisom jamči za pravilnost
navedb in verodostojnost predloženih dokazil.
- izmeri temperaturo,
- preveri, ali ima oseba svojo masko.
Merjenje temperature na vhodu je obvezno. Osebe s temperaturo več kot 37,5° C ne smejo
vstopiti na prireditveni prostor ter se jih napoti k osebnemu zdravniku oz. v samoizolacijo.
Oseba, ki prestane preverjanje na kontrolni točki, dobi identifikacijsko zapestnico, ki si jo mora
namestiti in jo nositi ves čas na prireditvenem prostoru.
Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-21
Testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 je obvezno za naslednje skupine uporabnikov
športnih programov in sicer za:
- športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ki jih odlok
dovoljuje ter drugo osebje, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj (sodniki in tehnično
osebje za izvedbo tekmovanja, reditelji, zdravstveno osebje, veterinarji, podkovski
kovači ter drugo za izvedbo tekmovanja nujno spremljajoče osebje, torej vsi, ki
sodelujejo pri izvedbi tekmovanja), in
- strokovne delavce v športu, ki vodijo programe športne vadbe (učitelji, trenerji).
Športniki, trenerji, spremljevalci in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo
organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če
predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s
polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 72 ur. 72
ur se šteje od dneva in ure izdaje potrdila o testiranju. Če je oseba prejela negativni test
v petek ob 8:00, je test veljaven do ponedeljka do 8:00. Če tekmovanje traja več dni
se vsak tekmovalni dan šteje, kot posamezno tekmovanje za katerega morajo imeti
udeleženci test, ki ni starejši od 72 ur.
1

Organizatorji tekmovanj so upravičeni do povračila stroškov testiranja. Več informacij na KZS.
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Kdo vse sodi v skupino drugega osebja, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj določi organizator
tekmovanja, ki vodi poimenski seznam vseh udeležencev tekmovanja. Organizator tekmovanja
je odgovoren za spoštovanje določil Odloka o predložitvi negativnega testa za vse udeležence
tekmovanja. Organizator pred vstopom na tekmovalno prizorišče od vseh udeležencev zahteva
predložitev ustreznega dokazila (o cepljenju, o pozitivnem testu ali o prebolelosti) ter
vodi poimenski seznam udeležencev iz katerega mora biti razvidno, da je organizator preveril
status udeleženca.
Predstavnike medijev ne gre obravnavati, kot drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri
izvedbi tekmovanj zaradi česar določba o obvezni predložitvi negativnega testa zanje ne velja
razen v primeru, ko to zahtevajo posebna pravila oz. protokoli organizatorja tekmovanja
(praviloma kadar gre za večja mednarodna športa tekmovanja).
Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna osebam, ki imajo:
1. dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik
presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba
prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev,
2. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
- drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca
najmanj 21 dni,
- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/JanssenCilag najmanj 14 dni,
- prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca
najmanj 21 dni,
- drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of
Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
- drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.
3. dokazila iz 1. točke tega odstavka in so se v obdobju do največ osem mesecev od
pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepili z enim od cepiv iz
prejšnje točke, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje prejšnje točke zadostuje en
odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.
Nošenje mask in razkuževanje
Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih
krajih oziroma prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih. Uporaba zaščitne maske je
obvezna tudi med športno vadbo razen, če je med vadečimi zagotovljena medosebna razdalja
vsaj 3 metre.
Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih
krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra
(posebna pozornost naj bo namenjena ogledu parkurja pri preskakovanju zaprek).
V pokritih ogrevalnih prostorih je za vse na tleh prisotne osebe obvezna zaščitna maska.
Jahači, ki ogrevajo, maske ne potrebujejo.
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Organizator tekmovanja mora zagotoviti razkužilo za roke v sodniških hišicah, pred ogrevalnim
prostorom ter pred vhodom v zaprte prostore, ki se uporabljajo za izvedbo tekmovanja.
Razkuževanje mora potekati z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register
biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za
kemikalije.
Organizator zagotovi osebo, ki skrbi, da se ograje, kljuke, ročaji in drugi predmeti, s katerimi
prihajajo v stik udeleženci tekmovanja, razkužijo vsaj enkrat vsako uro v času tekmovanja.
Organizator zagotovi ustrezno količino razkužila, da si udeleženci po potrebi lahko razkužijo
osebno konjeniško opremo, ustrezna količina razkužila je potrebna tudi za razkuževanje
opreme in rekvizitov, potrebnih za izvedbo tekmovanja.
ZAHTEVE ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ
Vsi udeleženci tekmovanja se udeležujejo tekmovanj v času pandemije na svojo odgovornost.
Organizator ni odgovoren za okužbo udeležencev s COVID-19.
Organizator v vabilu navede dovoljeno število tekmovalcev v ogrevalnih prostorih (en
tekmovalec na 150 m2). Toliko je tudi dovoljeno število na tleh prisotnih oseb. Na vsaki
ogrevalni zapreki sta lahko istočasno le dve osebi.
Organizator mora organizirati vse aktivnosti (prijave, objave rezultatov, turnirska pisarna) na
način, da je možno zagotoviti najmanj 1.5 metra razdalje med osebami.
V zaprtih prostorih, ki se uporabljajo za izvedbo tekmovanja (turnirska pisarna,…) je obvezno
nošenje zaščitne maske, ki mora biti pravilno nameščena.
Prostori, ki se uporabljajo za izvedbo tekmovanja, morajo biti organizirani na način, da je med
delovnimi mesti zagotovljena razdalja 1,5 metra, ali pa so delovna mesta ločena s pregradami
(pleksi steklo).
Vstop na sodniško tribuno je dovoljen samo uradnim osebam, morebitna interakcija s
tekmovalci poteka pred sodniško tribuno.
Organizator zagotovi zadostno količino vrečk za odpadke, kamor se lahko odvržejo odpadki ter
uporabljene zaščitne maske.
Organizator mora imeti na razpolago vsaj en termometer za hitro skeniranje telesne
temperature udeležencev.
Sodniške hišice morajo biti ustrezno velike, da omogočijo sedenje trem osebam.
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V primeru, da kateri od udeležencev kaže bolezenske znake, medicinsko osebje poskrbi, da se
tej osebi izmeri telesna temperatura. V primeru ugotovitve povišane temperature se to osebo
odstrani s prizorišča tekmovanja in se jo napoti na testiranje za COVID-19.
Priporoča se organizatorju, da na vhodu v ogrevalni prostor priskrbi monitor za objavo aktualne
liste dovoljenih prisotnih v ogrevalnem prostoru.
Organizator lahko skupaj s sodniškim zborom sistem prilagodi.
Organizator mora zagotoviti zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo, pri
organizaciji tekmovanja pa mora upoštevati vse zahteve, ki jih za prijavo prireditve zahteva
Upravna enota.
Organizator mora zagotoviti primerno število redarjev, ki po potrebi udeležence opozarjajo na
higieno in razkuževanje rok ter ohranjanje razdalje 1,5 metra.
Proglasitev zmagovalcev se izvaja neposredno po koncu tekme.
Konju se namesti rozeta, podeljevalci čestitajo zgolj z besedo, brez čestitk z roko, zmagovalec
prejme pokal. Možna je tudi podelitev brez konjev, kjer se tekmovalce pozove k samostojnem
prejemu nagrad, pripravljenih na prizorišču.
Nadzor nad izvedbo tekmovanj
Za nadzor nad izvedbo tekmovanja organizator imenuje odgovorno osebo in njene podatke
sporoči Konjeniški zvezi Slovenije najkasneje 7 dni pred začetkom tekmovanja. KZS bo
kontaktne podatke te osebe v skladu z Odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športne
dejavnosti posredovala ministrstvu, pristojnemu za šport.
Organizator mora poslati naslednje podatke:
- uradni naziv tekmovanja (npr. tekmovanje na državnem nivoju),
- športno panogo oz. disciplino (npr. konjeništvo – preskakovanje ovir),
- tekmovalne kategorije (npr. mladinci in člani),
- Kraj izvedbe tekmovanja (npr. Hipodrom Ljubljana),
- Datum izvedbe tekmovanja (npr. 25. 3. 2021),
- Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja,
- E-naslov in GSM številko odgovorne osebe.

Ukrepi za zagotavljanje varnosti pred okužbo morajo biti izobešeni na vidnem
mestu ob vstopu na prizorišče tekmovanja ter pri turnirski pisarni.

Velja za preskakovanje zaprek
Velja za dresurno jahanja
Spremembe vnesene 25.5
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