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Navodila za izvedbo tekmovanj v dresurnem jahanju v času ukrepov 

za zajezitev širjenja Covid 19 

 

V nadaljevanju so podana navodila organizatorjem tekmovanj v dresurnem jahanju  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, 

-    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. 

 

ZAHTEVE ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ 

Tekmovanja se trenutno odvijajo brez prisotnosti gledalcev oziroma v prihodnje po navodilu NIJZ. 

Na vsakega tekmovalca so dovoljeni trije spremljevalci. 

Organizator   v vabilu  navede dovoljeno  število  tekmovalcev v ogrevalnih  prostorih (en tekmovalec na  

200 m2).  Toliko je tudi dovoljeno število na tleh prisotnih oseb.   

Organizator mora zagotoviti, da so na prizorišču tekmovanja le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo 

tekmovanja, to so tekmovalci, trenerji, grumi, sodniki in tehnično osebje za izvedbo tekmovanja,  

zdravstveno osebje, veterinarji, podkovski kovači ter drugo za izvedbo tekmovanja nujno spremljajoče 

osebje. 

Organizator mora organizirati vse aktivnosti (prijave, objave rezultatov, turnirska pisarna) na 

način, da je možno zagotoviti najmanj 1.5 metra razdalje med osebami. 

Organizator omogoči tekmovanje le zdravim osebam, ki ne kažejo bolezenskih znakov. 
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Osebe, vključene  v organizacijo  tekmovanja, ne smejo  kazati bolezenskih  znakov ali  imeti povišane 

telesne temperature. 

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). 

 

Navodila za izvedbo tekmovanj v dresurnem jahanju v času ukrepov za zajezitev širjenja Covid 19 

 

V pokritih ogrevalnih prostorih je za vse na tleh prisotne osebe obvezna maska.  

Tekmovalci maske ne potrebujejo.  

V kolikor se v sodniški hišici ne da zagotoviti priporočil glede varnostne razdalje morajo sodniki in 

zapisnikarji nositi zaščitne maske.   

Organizator tekmovanja mora zagotoviti razkužilo za roke v sodniških hišicah, pred ogrevalnim 

prostorom ter pred vhodom v zaprte prostore, ki se uporabljajo za izvedbo tekmovanj. 

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. 

Organizator zagotovi zadostno količino vrečk za odpadke, kamor se lahko odvržejo odpadki ter  

uporabljene zaščitne maske. 

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. 

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. 

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 lahko skupaj s sodniškim zborom sistem prilagodi. 

Ukrepi morajo  biti izobešeni na vidnem  mestu ob vstopu  na prizorišče tekmovanja ter  pri 

turnirski pisarni. 


