
 

 

 

 

PRAVILA IN NAVODILA ZA UDELEŽBO NA TEKMOVANJIH POD OKRILJEM AMZS 
 
 

 

UDELEŽENCI TEKMOVANJ 

• Priporočamo, da se vse osebe, ki se bodo udeležile tekmovanja že predhodno testirajo in s seboj 
prinesejo negativen rezultat testa na SARS-CoV-2, ki ne sme biti starejši od 48 ur pred začetkom 
tekmovanja (primer: če se verifikacija in tehnični pregled začneta v nedeljo ob 8. uri se kot veljaven 
upošteva test, ki je bil opravljen v petek po 8. uri. Test v navedenem primeru velja do konca nedelje). 
 

• Na prizorišču bo omogočeno testiranje na SARS-CoV-2. 
 

• Enega tekmovalca lahko na tekmovanju spremljata oz. se dovoli vstop na prizorišče največ dvema 
polnoletnima članoma ekipe, ki imata pridobljeno tudi ustrezno licenco oziroma funkcijo. To sta 
lahko: 

A. trener, ki je v razvidu strokovnih delavcev in je opravil tečaj strokovne usposobljenosti, 
ALI 

B. mehanik – pridobljena AMZS funkcionarska licenca za mehanika, ALI 
C. vodja/skrbnik/ca ekipe 

 
Iz tega sledi, da se licenca za mehanika izda izključno eni osebi v ekipi. Licenca mehanika je vezana 

 na licenco voznika in vsak voznik ima lahko na tekmovanju izključno enega (1) mehanika. Druga 

oseba je lahko vodja-skrbnik/ca ekipe (ali spremljevalec v kategoriji MX50 s pridobljeno 

funkcionarsko licenco) ali trener.  

• Obvezna je predhodna prijava vseh udeležencev na tekmovanju – prijavnice za posamezno 
tekmovanje so objavljene na spletni strani AMZS v stolpcu PRIJAVA. Brez predhodne prijave ni 
mogoča udeležba na tekmovanju. V kolikor organizator na prizorišču ugotovi, da se tam nahajajo 
osebe, ki niso na seznamu, jih je dolžan odstraniti. 
 

• Vse osebe, ki se bodo udeležile tekmovanja morajo predložiti negativni test na SARS-CoV-2 ali 
ustrezno potrdilo o prebolelosti ali cepljenju (podrobnosti o dokazilih, testiranju in cepljenje so v točki 
3. naslednjega poglavja). V kolikor se ugotovi, da je bil predložen test ali dokazilo o prebolelosti / 
cepljenju ponarejeno, bo podana prijava na ustrezne inštitucije ter podan predlog o uvedbi 
disciplinskega postopka. 
 

• Vsi udeleženci morajo spoštovati in upoštevati navodila organizatorja, skladno z vladnimi odloki in 
navodili in priporočili NIJZ. 

 

• Zaradi omejitev širjenja virusa pridobitev dnevne tekmovalne izkaznice ni mogoča na samem 
tekmovanju. Zainteresirani morajo izpolnjeno vlogo za izkaznico oddati najmanj 4 dni pred začetkom 
tekmovanja na sport@amzs.si ter hkrati izpolniti predhodno prijavo. 

 

 

ODLOKI IN NAVODILA GLEDE IZVAJANJ IN UDELEŽBE NA TEKMOVANJIH 

 

• Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora 
zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne 
za izvedbo športnega tekmovanja. 
 

• Športniki 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 
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na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali 
hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 48 ur. 
 

• Testiranja za udeležbo na tekmovanju ni treba opraviti, če osebe predložijo: 
1. dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, če je izdano v državah članicah 

Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike 
Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, 

2. 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, 

3. 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/Janssen-

Cilag 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. 

 

• Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma 
državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske 
ali v Združenih državah Amerike. 
 

• Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, 
pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z 
virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje 
(https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-
rekreacije/). 

 

Še posebej je potrebno upoštevati naslednja priporočila NIJZ za področje športa: 

• Omejitve pri izvajanju športnih programov: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-
2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/ 

• Ukrepi za zajezitev širjenja okužb: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 

 

S skupnimi močmi poskrbimo, da bodo dirke potekale skladno z veljavnimi ukrepi in na ta način skupaj 

zagotovili, da ne bo več omejitev pri izvajanju tekmovanj. 

 

Ljubljana, 7. 5. 2021 

 

 

  Jure Kostanjšek 

Generalni sekretar AMZS  
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