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Navodila organizatorjem dirk državnih prvenstev in pokalnih tekmovanj, športnikom in 
ostalim sodelujočim 
 
A) Dodatna določila za upravljalce prog/poligonov oz. za organizatorja 

1. V zaprte prostore lahko udeleženci tekmovanja vstopajo posamično. Ob vstopu v prostor 
je potrebno zagotoviti razkužilo za roke.  

2. Sanitarije naj bodo le izjemoma odprte. Uporaba sanitarij je dovoljena v primeru, da 
upravljalec lahko zagotovi ustrezno čiščenje in razkuževanje prostorov z upoštevanjem 
navodil iz dokumenta. 

Upoštevajte priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v 
času epidemije COVID-19 (https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-
prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval) ter izvajajte stalno naravno  
zračenje (če je mehansko: brez rekuperacije in kroženja zraka). V nasprotnem primeru mora 
biti dostop do sanitarij onemogočen. 

3. Gibanja v prostoru za mehanike in v boksih morajo potekati tako, da vsi prisotni 
upoštevajo priporočeno medsebojno razdaljo najmanj 1,5m. 

4. Pred vstopom na progo naj vozniki vzdržujejo priporočeno medsebojno razdaljo. 

5. Uporaba prostora za čiščenje motorjev je dovoljena le pod pogojem, da upravljalec lahko 
zagotovi ustrezno razkuževanje predmetov (pipe, stroji, cevi, itn) po vsakokratni uporabi.  

6. Vozniki morajo za vodo (ali drugo pijačo) poskrbeti sami, kot tudi za morebitne smeti. V 
kolikor so na progi/poligonu pitniki, je treba upoštevati navodila za njihovo uporabo: 
https://www.nijz.si/sl/uporabapitnikov-covid-19 

7. Osebje organizatorja/proge/poligona je zadolženo za nadzor vedenja voznikov in njihovih 
spremljevalcev izven tekmovalne proge. Vse, ki kršijo veljavna pravila za omejitve možnosti 
okužbe s koronavirusom, se odstrani s prireditvenega prostora in se jim prepove nadaljnjo 
udeležbo na prireditvi. Organizator, upravljavec proge/poligona je dolžan kršitve prijaviti 
AMZS. 

8. Navodila udeležencem naj bodo izobešena na vidnem mestu ob vstopu na prireditveni 
prostor. 
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B) Priporočila za udeležence dirk 

1. Če imate znake akutne okužbe dihal, se dirke ne udeležite. 

2. Držite se priporočene oddaljenosti do osebja organizatorja na prireditvenem prostoru in 
sledite njihovim navodilom. 

3. Izven proge se držite varnostne razdalje najmanj meter in pol stran od drugih oseb.  

4. Dotikanje ali poseganje v infrastrukturo na ali ob progi, npr. označevalni trakovi, ograje, … 
ni dovoljeno. 

5. S seboj imejte sredstvo za razkuževanje in ga uporabljajte. 

6. Morebitne smeti odvrzite v za to namenjene zabojnike pred prihodom na prireditveni 
prostor ali po odhodu s prireditvenega prostora. 

7. Vsakega voznika lahko spremljata največ dva odrasla spremljevalca. 

8. Ne imejte fizičnega stika z drugimi vozniki in njihovo opremo. 

9. Ne rokujte se pred ali po koncu vožnje. 

 
 
 
Vsi udeleženci, morajo upoštevati tudi vse veljavne ukrepe za zaščito pred okužbo z novim 
koronavirusom https://www.nijz.si/sl/preprecevanjeokuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.  
 

 

 

S spoštovanjem,  

 

mag. Jure Kostanjšek  

   Generalni sekretar 
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