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Zadeva:
Določila in priporočila za organizatorje tekem in treningov ter športnike v času epidemije COVID-19
Datum: 25.5.2020
Skladno z zadnjimi odloki Vlade RS smo na Orientacijski zvezi Slovenije pripravili določila in priporočila
za organizatorje tekem in treningov ter udeležence. Orientacijska zveza podpira takšno izvajanje
orientacijskih dejavnosti.
Določila in priporočila veljajo do preklica.
Za vse organizatorje treningov ter udeležence le-teh, velja, da morajo upoštevati:
-

vse ukrepe za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanjeokuzbe-z-virusom-sars-cov-2019,
ukrepi naj bodo posredovani vsem udeležencem,
ukrepi naj bodo izobešeni na vidnem mestu v ciljnem prostoru treninga, v primeru, da se meri čas
oziroma v primeru tekme,
udeleženci morajo biti zdravi, brez znakov okužbe dihal,
upoštevajo higieno kihanja, kašljanja,
zagotavljajo razdaljo med osebami vsaj 2 metra.

Dodatna pojasnila splošno:
-

-

Vse panoge orientacije (orientacijski tek, smučarska orientacija, orientacija z gorskimi kolesi,
precizna orientacija) se izvajajo na prostem, navadno v gozdovih, umaknjenih od množic.
V večini disciplin vseh panog je uporabljen intervalni štart.
Orientacija je individualni šport.
Na tekmovanjih ter treningih ni gledalcev.
Ciljni in startni prostor sta na prostem, nista v zaprtem prostoru.

Zaradi zgoraj omenjenih razlogov menimo, da je orientacija v času epidemije šport, pri katerem so dejavniki
tveganja prenosa okužbe Covid-19 minimizirani. Kljub temu dejstvu, pa s sledečimi ukrepi to tveganje lahko
še zmanjšamo.
Dodatna pojasnila za organizatorje treningov:
1. Zemljevidi naj bodo udeležencem poslani v elektronski obliki, tako da jih lahko udeleženci natisnejo
sami.
2. Udeleženci treninga morajo za vodo (ali drugo pijačo) poskrbeti sami, kot tudi za morebitne smeti.
3. V kolikor se meri čas naj bo ciljna kontrola odmaknjena od prizorišča - udeleženci se preoblečejo v
svojem avtomobilu, si razkužijo roke in čip in šele nato na prizorišču odčitajo čip. Bralna postaja naj bo
odmaknjena vsaj 2 metra od osebja organizatorja v cilju.
4. V kolikor se meri čas, se startni interval podaljša, v isti minuti naj vedno starta samo ena oseba, pri
čemer se zagotavlja razdalja med osebami vsaj 2 metra.
5. V kolikor se meri čas, organizator poskrbi za redno razkuževanje startne in ciljne opreme.
6. V kolikor se meri čas, naj bodo rezultati treninga na voljo v elektronski obliki.
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Dodatna pojasnila za organizatorje tekem:
1. Tekme so že sedaj organizirane tako, da si tekmovalci sami vzamejo zemljevid iz za to namenjenega
predala na startu, kamor jih starter zloži pred začetkom tekmovanja. Starter si pred zlaganjem
zemljevidov v predale razkuži roke in upošteva vse ukrepe za zaščito pred okužbo.
2. Udeleženci tekme morajo za vodo (ali drugo pijačo) poskrbeti sami, kot tudi za morebitne smeti.
3. Na startu ali cilju ni dovoljeno postavljati šotorov za udeležence.
4. Ciljna kontrola naj bo odmaknjena od prizorišča - udeleženci se preoblečejo v svojem avtomobilu, si
razkužijo roke in čip in šele nato na prizorišču odčitajo čip. Bralna postaja naj bo odmaknjena vsaj 2
metra od osebja organizatorja v cilju.
5. Startni interval se podaljša, v isti minuti naj vedno starta samo ena oseba, pri čemer se zagotavlja
razdalja med osebami vsaj 2 metra. Organizator lahko postavi več startnih koridorjev, ki morajo biti
postavljeni tako, da zagotavljajo varno razdaljo 2 metra med osebami.
6. Organizator poskrbi za redno razkuževanje startne in ciljne opreme.
7. Rezultati so v cilju udeležencem na voljo na mobilnih aplikacijah preko wifi povezave. Ciljnega ekrana,
kjer ne bi bilo mogoče zagotavljati 2 metrske razdalje med udeleženci, ni dovoljeno postavljati.
8. Razglasitev najboljših in podelitve medalj in nagrad se ne izvede.
Dodatna pojasnila za udeležence treningov in tekem:
Če imate znake akutne okužbe dihal, ostanite doma.
Držite se najmanj dva metra stran od drugih udeležencev.
Priporočamo, da imate v avtu sredstvo za razkuževanje in ga uporabljajte.
V kolikor nimate možnosti tiska zemljevida (velja za treninge), o tem obvestite organizatorja, ki bo
natisnil zemljevid za vas, vi pa s sabo prinesite folijo, v katero pospravite zemljevid.
5. Odstranjevanje in dotikanje kontrolnih zastavic in postaj ni dovoljeno.
6. Prepričajte se, da v ciljnem prostoru ni vrste, preden se odpravite na branje čipa.
7. Analize treninga ne izvajajte v ciljnem prostoru, temveč v digitalni obliki.
8. Ne imejte fizičnega stika z drugimi udeleženci.
9. Organizator mora postaje sportident-a razkužiti pred tekmo, na startu pa zagotovi razkužilo za
razkuževanje čipov.
10. Dodatno za PRE-O: Kjer se na progi uporabljajo SI čipi mora imeti vsak tekmovalec lastni čip, kjer se
uporablja luknjač s kontrolnim kartonim mora imeti vsak tekmovalec lastni luknjač ali mobilni telefon
(deluje kot SI postaja).
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Dodatna pojasnila smiselno veljajo tudi za organizatorje.

Orientacijska zveza Slovenije
Ana Pribaković Borštnik
Predsednica izvršnega odbora OZS
Sprejeto na seji IO OZS 25.5.2020
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