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Zadeva: KV SLP / DP v ST plesih junij 2021 - NAVODILA za udeležence
Plesalci:
 Vstop v dvorano bo možen največ 1 uro pred pričetkom dela, v katerem nastopate.
 Vstop v dvorano bo omogočen samo na tekmo prijavljenim tekmovalcem.
 Do plesišča ter na plesišče boste dostopali po eni strani (zadaj), odhod bo na drugi
strani (spredaj) – vzpostavljen bo krožni promet.
 Maske boste pred odhodom na plesišče odložili v svojem segmentu in jih takoj po
nastopu spet nadeli.
 Vsak del se bo zaključil s podelitvami medalj najboljšim 3 v vsaki disciplini – medalje in
diplome bodo odloženi na mizici, ko vas moderator razglasi, boste z mizice vzeli
pripadajoče si nagrade.
Gledalci: Tekmovanje bo potekalo brez gledalcev.
Trenerji/spremstvo: Uradni spremljevalci. Kot že rečeno, gledalcev na tekmi ne bo, brez izjem.
V omejenem številu pa bo lahko prisotno nujno strokovno spremstvo, a le, če bodo osebe v
naprej prijavljene. Nihče (brez izjem), ki ne bo na seznamu, ne bo smel v dvorano. Ker moramo
število spremljevalcev omejiti, boste lahko klubi prijavili največ po 3 osebe na plesalca. Klubi
spremljevalce z imenom in priimkom prijavite do petka, 28. 5. 2021, na info@plesna-zveza.si.
Štartnina: Plesalcem se zaračuna štartnina po ceniku PZS, tj. 10 eur po osebi za KV in 20 eur
po osebi za DP.
POMEMBNO:
Vsi tekmovalci in ostalo osebje imejte s sabo zaščitne maske in izpolnjeno IZJAVO (v prilogi).
Prav tako pa v skladu z odlokom vstop v dvorano ni mogoč brez predložitve negativnega testa
na Covid-19 (zadošča tudi sms sporočilo na telefonu), ki ni starejši od 72 ur – velja za
tekmovalce, spremljevalce, trenerje, sodnike, organizacijsko osebje – VSE udeležence ne glede
na funkcijo in starost.
!!! strokovni delavci v športu, ki se redno tedensko testirate za opravljanje dejavnosti, morate
poskrbeti, da tudi vaš test ni starejši od 72 ur !!!
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Odlok pravi:
(4) 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 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 72 ur.
(6) Osebam iz četrtega in petega odstavka tega člena testiranja ni treba opraviti, če imajo:
1. dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, če je izdano v državah članicah Evropske
unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski
federaciji, 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.
(7) Dokazila o testiranju iz četrtega in petega odstavka tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v
državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu,
Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali v
Združenih državah Amerike.

V primeru bolezenskih znakov in simptomov (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine
v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj), ostanite doma.
V dvorani pa vzdržujte red in spoštujete higienska priporočila NIJZ glede preprečevanja širjenja
virusa COVID-19, ki bodo razobešena na različnih točkah po dvorani.
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