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RAZPIS ZA DRŽAVNO PRVENSTVO V SLALOMU NA DIVJIH VODAH 
ZA MLAJŠE KATEGORIJE »MLADI UPI 2020« 

 
ORGANIZATOR:  Kajak kanu klub Tacen in Kanu klub Simon 
 

DATUM:   13.  september 2020 

 

KRAJ:    Kajakaški poligon Tacen, Ljubljana 
    Dolžina: 200m, Težavnost: DV II/III 

    START JE POD ZAPORNICO, CILJ PRED IZLIVOM V STRUGO 

 

KATEGORIJE:   K-1 mlajše deklice in dečki, starejše deklice in dečki 

C-1 mlajše deklice in dečki, starejše deklice in dečki 

C-2 mix 

C-1 in K-1 OPEN mladinke, mladinci, članice, člani (IZVEN KATEGORIJE) 

 

PROGRAM:  Sobota, 12.9.2020 
   17:00-19:00 prosta kontrola opreme 
   17:00-18:00 postavitev proge 
 

   Nedelja, 13.9.2020   
08.30  sestanek vodij ekip na prostem ob progi 

   09:00  demonstracijska vožnja 

   10:00  prva vožnja 

   12:30  druga vožnja 

   15:30  ekipne vožnje 

   16:00   razglasitev rezultatov oz. 30 min po koncu tekmovanja 

        

PRAVILA:   Državno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mlajše kategorije »Mladi upi 2020« bo  

organizirano skladno s pravili ICF in Pravilnikom o izvedbi državnih prvenstev KZS. 

Oprema tekmovalcev mora biti usklajena s pravili ICF. 

 

PRIJAVE:   na e-pošto: kajak.tacen@siol.net 
 

ROK PRIJAV:   do torka 08. september 2020  

 
PRIJAVNINA:   10€ na tekmovalca (20€ za zakasnele prijave po roku) 
 

NAGRADE: Najboljši trije čolni v posamezni kategoriji prejmejo priznanja 
 
TRENINGI:  Klubi in ekipe naj sporočijo datum prihoda na trening na e-poštni naslov 

poligontacen@gmail.com       

 
INFO:    kajak.tacen@siol.net 

 

OSTALO:   Kampiranje v okolici kluba ni dovoljeno! 



   

  
 

 
 

NAVODILA ZA UDELEŽENCE TEKEM »MLADI UPI 2020« 13. 9. 
 
 
V nadaljevanju so podana navodila udeležencem tekem 13.9. 2020 na kajakaškem poligonu 
Tacen, vezanih na zajezitev epidemije COVID-19.  
Navodila vsebujejo priporočila, ki jih morajo upoštevati vsi udeleženci tekmovanja, posebna 
navodila za športnike, posebna navodila za tehnično osebje, ki skrbi za izvedbo tekmovanja 
ter zahteve, ki jih morajo upoštevati organizatorji, da zagotovijo varno izvedbo tekmovanja v 
smislu zajezitve širjenja COVID-19. 
 
Splošne zahteve za vse udeležence 

Za vse udeležence tekmovanja, športnike, trenerje, spremljevalno osebje ekip in osebe , 
vključene v organizacijo tekmovanja, velja, da morajo upoštevati naslednja priporočila:  
-  vse ukrepe za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom: 
    https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019, 
- higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve  

in dogodke:  
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev

_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf, 
-  udeleženci morajo biti zdravi - brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašljanje,  

 bolečine v žrelu, mišicah, povišana temperatura…),  
-  vsi udeleženci si morajo pogosto umivati ali razkuževati roke,  
-  upoštevati je potrebno higieno kihanja in kašlja,  
-  ne dotikajte se obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene,  
-  zagotavljajte najmanj 1,5 metra razdalje med osebami, 
-  vsi prisotni na prizorišču naj se čim manj dotikajo različnih skupnih predmetov in površin,   
   le toliko, kot je nujno potrebno, 
-  na vseh dostopih do prizorišča bodo na vidnih mestih razobešena obvestila o začasnih    
   ukrepih (plakati, ikonografike…),, 
-  na prizorišču se bodo izvajala naključna merjenja telesne temperature, 
- v primeru, da kateri od udeležencev oz.obiskovalcev 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, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-cov-2.pdf


   

  
 

 
Zahteve za sodelujoče ekipe 
 
- če imate znake akutne okužbe dihal, ostanite doma, 
- tekmovanja se udeležite le, če ste zdravi, ne kažete bolezenskih znakov in zjutraj, na dan 

tekmovanja nimate povišane telesne temperature, 
- držite se priporočene oddaljenosti od oseb, prisotnih na tekmovanju in sledite 

navodilom organizatorjev, 
- če je možno, se na tekmovanje pripeljite s svojim prevozom oziroma v okviru družine. V 

primeru prihoda s klubskim kombijem naj vse osebe v vozilu nosijo obrazno masko, v 
eni vrsti pa sedita le dve osebi, vsaka na svoji strani kombija, vmes pa je en sedež prost. 

- s seboj imejte svojo obrazno masko,  
- priporoča se nošenje zaščitne maske ves čas tekmovanja, razen tekmovalcev med 

nastopom, 
- Ekipam se priporoča, da se tekmovanja udeležijo s čim manj spremljajočega osebja, 
- ob prijavi tekmovalcev, skladno z razpisom, je potrebno navesti tudi vso spremljajoče 

osebje za izdajo akreditacij. Akreditacije boste prejeli na sestanku vodji ekip, 
- v času tekme vstop na prizorišče brez akreditacije ni mogoč, 
- parkirišče za ekipe bo zagotovljeno na otoku. Vstop je možen eno uro pred pričetkom 

tekmovanja, 
- parkirišče za tekmovalce oz. ekipe bo zagotovljeno tudi na parkirišču pri stavbi KKK 

Tacen in za teniškimi igrišči pri klubskih prostorih KKK Tacen, 
- tekmovalci se preoblačijo ob ali v svojih vozilih. V primeru slabega vremena, bomo 

poskrbeli za pokrit prostor (odprt šotor) za preoblačenje. Na tem prostoru ohranjajte 
1,5 metra medsebojne razdalje. Torbe z opremo morajo tekmovalci po preoblačenju 
pospraviti v svoja vozila, 

- Sestanek vodij ekip se bo vršil, skladno z razpisom, na odprtem prostoru ob progi. 
Ohranjajte 1,5 metra medsebojne razdalje, 

- Na sestanku vodij ekip je lahko prisoten samo po eden(1) predstavnik vsake ekipe, 
- Vodja tekmovanja in glavni sodnik bosta med tekmovanjem pod nadstreškom pri zeleni 

hiški ob progi, 
- Poizvedbe oz. pritožbe lahko vlaga le vodja ekipe. Miza z obrazci za poizvedbo bo 

postavljena pod nadstreškom pred vhodom v zeleno hiško ob progi. Vodja ekipe, ki 
vlaga poizvedbo, mora obvezno nositi obrazno masko. Roke si mora razkužiti pred 
oddajo poizvedbe in po izpolnitvi obrazca za poizvedbo. Istočasno je dostop  dovoljen le 
eni osebi,  

- Rezultati bodo na voljo live stream na web strani http://www.timing-mojstrana.com/ 
- Sanitarije za tekmovalce in spremljajoče osebje so na voljo pri zunanji garderobi (levo 

od vhoda v klub KKK Tacen) v klubski stavbi KKK Tacen ter ob teniških igriščih ( med 
čolnarno in garderobo pri teniških igriščih).  Med uporabo sanitarij je obvezno nositi 
obrazno masko. Pred in po uporabi sanitarij si je potrebno obvezno razkužiti roke. 

- Razkužila bodo na voljo pred klubsko stavbo KKK Tacen, v sanitarijah, pred štartom na 
jezu kot tudi na vseh dostopih do prizorišča. 

 
 
 
 

http://www.timing-mojstrana.com/


   

  
 

 
 
Zahteve za tekmovalce 
 
- če imate znake akutne okužbe dihal, ostanite doma, 
- tekmovanja se udeležite le če ste zdravi, ne kažete bolezenskih znakov in zjutraj, na dan 

tekmovanja nimate povišane telesne temperature, 
-držite se priporočene oddaljenosti od oseb, prisotnih na tekmovanju in sledite navodilom 

organizatorjev, 
- s seboj imejte svojo obrazno masko,  
- priporočamo nošenje obrazne maske ves čas tekmovanja, razen med samim nastopom, 
- tekmovalci se preoblačijo ob ali v svojih vozilih. V primeru slabega vremena, bomo   
  poskrbeli za pokrit prostor (odprt šotor) za preoblačenje. Na tem prostoru ohranjajte 1,5 
metra medsebojne razdalje.  
  Torbe z opremo morajo tekmovalci po preoblačenju pospraviti v svoja vozila, 
- dostop na vodo je previden na stopnicah za klubom oz. preko jezu. Štart je predviden pod 

zapornico. Do štarta dostopate preko »ribje steze«, 
- na vodo dostopajte posamezno na način, da zagotovite najmanj 1,5 metra oddaljenosti od 

drugih oseb, 
- preden zapustite prostor dostopa na vodo in začnete z veslanjem, si razkužite roke. 

Razkužilo bo zagotovljeno na vseh dostopih do vode, 
- iz vode v nedeljo prihajate v prvem protitoku za mostom na desnem bregu. Ob izstopu iz 

vode ohranjajte 1,5 metra medsebojne razdalje,  
- dovoljena je le uporaba osebne kajakaške opreme, 
- v sanitarijah je obvezna uporaba obrazne maske, 
- dostop do prizorišča je možen le s štartno številko oz. akreditacijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
 

 
Zahteve za organizatorje tekmovanj 
 
- na vseh dostopih do prizorišča morajo biti na vidnih mestih razobešena obvestila o 

začasnih ukrepih (plakati, ikonografike…), 
- vsem osebam, vključenim v organizacijo tekmovanja se priporoča nošenje obrazne maske 

ves čas tekmovanja, 
- redarska služba mora, v času trajanja tekmovanja, obiskovalce opozarjati na ohranjanje 1.5 

metra razdalje,  
- organizator omogoči tekmovanje le zdravim osebam, ki ne kažejo bolezenskih znakov in 

zjutraj, na dan tekmovanja niso imele povišane telesne temperature, 
- osebe, vključene v organizacijo tekmovanja ne smejo kazati bolezenskih znakov ali imeti 

povišane telesne temperature, 
- vsa tehnična sredstva, ki se uporabljajo pri izvedbi tekmovanja, morajo biti pred uporabo 

razkužena. Po uporabi se vsa tehnična sredstva ponovno razkuži, 
- vsak sodnik in drugo tehnično osebje prevzame svoj rekvizit in ga uporablja ves čas 

tekmovanja (sodniške tablice, dlančniki, radijske postaje, stoli, mape,...). Po končani 
uporabi se vse rekvizite ponovno razkuži, 

- pri uporabi reševalnih čolnov morajo biti le-ti pred uporabo razkuženi, 
- opreme in rekvizitov si osebe med seboj ne izmenjujejo, 
- vse aktivnosti (sestanek vodij ekip, prevzem štartnih številk, dostopi na start, izstop na cilju 

in kontrola opreme, kontrola rezultatov in druge nujne aktivnosti v okviru organizacije 
tekmovanja) se organizirajo na prostem, na način, da je možno zagotoviti najmanj 1.5 
metra razdalje med osebami, 

- vodja tekmovanja, glavni sodnik in pomočnik glavnega sodnika se bodo nahajali pod 
nadstreškom pred vhodom v zeleno hiško ob progi. Ohranjati je potrebno 1.5m 
medsebojne razdalje. 

- vstop v zeleno hiško je dovoljen le glavnemu sodniku in vodji tekmovanja, z obvezno 
uporabo obrazne maske in si pred vstopom razkužiti roke. 

- na podelitvi nagrad so prisotne samo osebe, nujno potrebne za izvedbo protokola, 
prejemniki kolajn ter omejeno število predstavnikov posameznega kluba tako, da skupno 
število prisotnih oseb ne presega 50. Maksimalno število oseb iz posameznega kluba, ki 
lahko prisostvujejo podelitvi kolajn določi vodja tekmovanja. 

- vsi podeljevalci kolajn in prejemniki priznanj si morajo pred podelitvijo ter po podelitvi 
obvezno razkužiti roke, 

- razkužiti je potrebno vse medalje pred vsako podelitvijo, 
- priznanja in medalje se podeljujejo brez osebnega stika. Podeljevalec medalj le-te položi na 

pladenj. Prejemniki medalj le-te prevzamejo iz pladnja sami. Osebni stik med podeljevalci 
priznanj in prejemniki ni dovoljen, 

- organizator tekmovanja zagotovi razkužilo za roke na vseh dostopih in izhodih iz prizorišča 
tekmovanja,  

- organizator tekmovanja zagotovi razkužilo za roke na prostoru za preoblačenje pri klubski 
stavbi, na prostoru dostopa na vodo in izstopa iz vode, na prostoru za podelitve nagrad, pri 
zeleni hiški ter na treh(3) lokacijah na vrhu tribun, 

- organizator zagotovi ustrezno količino razkužila, da si udeleženci po potrebi lahko razkužijo 
osebno kajakaško 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 vržejo odpadki 
ter uporabljene zaščitne maske, 

- organizator ima na razpolago en termometer za hitro skeniranje telesne temperature 
udeležencev, 

- 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 zagotovi službo reševanja iz vode v skladu z zakonom o varstvu pred 
utopitvami. Reševalci iz vode so si dolžni po vsaki intervenciji razkužiti roke in razkužiti 
reševalne pripomočke, 

- organizator zagotovi zdravstveno varstvo v skladu z veljavno zakonodajo, 
- organizator zagotovi primerno število redarjev, za kontrolo vseh dostopov na prizorišče ter 

na samem prizorišču tekmovanja, ki po potrebi udeležence opozarjajo na higieno in 
razkuževanje rok ter ohranjanje razdalje 1,5 metra, 

- vstop obiskovalcem je dovoljen samo preko mostu. Vstop kontrolira redar. Vstop je 
dovoljen samo z akreditacijo, 

- z ikonografiko ter opozorilom redarja na vstopu, se vse obiskovalce pozove k obveznem 
nošenju obrazne maske ves čas tekmovanja, 

 
 
 
 
 
 


