
sekcija za velike jadrnice

COVID-19 PROTOKOL
za izvedbo regat za velike jadrnice

1. UVOD

Namen tega protokola je preprečevanje okužb s COVID-19 na regatah za velike jadrnice pod 
okriljem Sekcije za velike jadrnice pri Jadralni zvezi Slovenije. Širjenje okužb se s tem protokolom 
zmanjšuje z omejevanjem in preprečevanjem stikov med posadkami ter med posadkami in 
organizacijskim osebjem. Vsaka posamezna posadka je obravnavana kot osnovna celica.

Organizatorji regat za velike jadrnice, ki potekajo na državnem nivoju, tudi v primeru mednarodne 
udeležbe, so dolžni v celoti spoštovati ta protokol. Ta protokol lahko v katerem koli trenutku 
dopolnijo z lastnim protokolom.

Organizatorji regat, ki se uvrščajo med velika mednarodna športna tekmovanja iz 74. člena ZŠpo-1
morajo izdelat lasten protokol, ki se prilagaja vrsti prireditve in prav tako v največji možni meri 
omejuje možnosti širjenja okužb.

V času izvedbe katere koli regate morajo organizatorji in tekmovalci v celoti upoštevati vse uredbe 
vlade Republike Slovenije in navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi 
s preprečevanjem širjenja okužbe s COVID-19.

Na regatah lahko nastopajo le verificirani športniki.

2. REGATNA PISARNA

Organizator mora zagotoviti regatno pisarno, ki lahko v celoti deluje brez osebnega stika s 
tekmovalci. Delovanje regatne pisarne se naj zagotovi preko spleta, e-pošte in telefona. 
Priporočljiva je uporaba spletnih aplikacij za vodenje regat kot npr. www.racingrulesofsailing.org

Točka 2.1 tega protokola ima status pravila.

2.1 Uporaba spletnih aplikacij za vodenje regate oziroma regatne pisarne katerih platforma deluje v
angleškem jeziku, se ne smatra kot neustrezen postopek organizatorja in ni razlog za nadomestilo.
S tem se spremeni pravilo 62.1.

3. PRIJAVE NA REGATO

Prijave na regato naj potekajo brez osebnega stika med tekmovalci in organizacijskim osebjem 
preko spleta, e-pošte ali pošte.

Plačilo startnine naj se izvaja preko bančnih nakazil ali spletnih plačil s kreditno kartico ali na drug 
način brez osebnega stika med tekmovalci in organizacijskim osebjem.

4. OGLASNA DESKA

Organizatorji naj uporabljajo oglasne deske na spletu.

Na oglasni deski se objavijo razpis, regatna navodila, vsa sporočila tekmovalcem, vključno z 
razporedi zaslišanj in odločitvami ter rezultati.

http://www.racingrulesofsailing.org/
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5. VKRCANJE POSADK IN PRIHOD JADRNIC NA REGATNO POLJE

Posadke se vkrcajo na jadrnice na njihovih privezih in priplujejo na regatno polje iz svojih 
pristanišč, s čemer se prepričuje stik med člani različnih posadk.

Po zaključeni regati se jadrnice vrnejo v svoja pristanišča.

6. PROTESTI

Protesti naj se vlagajo preko elektronske pošte ali spletne aplikacije, ki jo izbere organizator 
regate. Organizator mora protestne obrazce zagotoviti v elektronski obliki.

Zaslišanja naj se vodijo preko spletnih konferenc. Za izris diagramov in prezentacijo lahko jadralci 
in protestni odbori uporabijo aplikacije kot sta npr. Boat Scenario (boats.sourceforge.net) ali Sail 
Replay (sailreplay.com).

V kolikor zaslišanja preko spletnih konferenc niso možna, naj se opravijo na odprtem. Pri tem je 
obvezna uporaba zaščitnih mask in sredstev za razkuževanje tako rok, kot orodja (miza, pisala, 
modeli jadrnic).

7. DOLŽNOST ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV ZA ELEKTRONSKO KOMUNICIRANJE

Organizator mora v razpisu regate navesti način komuniciranja s tekmovalci.

Točka 7.1 tega protokola ima status pravila.

7.1 Dolžnost tekmovalcev je, da si zagotovijo elektronska sredstva za komuniciranje z 
organizatorjem, regatnim in protestnim odborom na način, naveden v razpisu.

8. RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD

Rezultate se razglasi z objavo na spletu. Podelitev nagrad se izvede skladno z veljavnimi uredbami
za omejevanje širjenja okužb, kar je lahko s pošiljanjem nagrad po pošti.

9. ORGANIZACIJSKO OSEBJE

Vso organizacijsko osebje mora ves čas regate zagotavljati medsebojno varnostno razdaljo 
najmanj 2 m. Kadar to ni možno, je obvezna uporaba zaščitnih mask, kar velja tudi za člane 
regatnega odbora na morju.

10. OBVEZNOST TESTIRANJA NA OKUŽBO S COVID-19

Obveznost testiranja na okužbo s COVID-19 predpisuje vladni Odlok o začasnih omejitvah pri 
izvajanju športnih programov.

Organizator mora največ 8 in najmanj 5 dni pred prvim dnem regate objaviti protokol z zahtevami 
za testiranje tekmovalcev na okužbo s COVID-19 skladen s trenutno veljavnim vladnim odlokom. V
primeru spremembe odloka lahko organizator protokol kadar koli spremeni.

Točka 10.1 tega protokola ima status pravila.

10.1 Vsaka jadrnica mora imenovati odgovorno oseba za preprečevanje okužbe s COVID-19. Ta 
mora organizatorju posredovati naslednje podatke za vse člane posadke:

http://boats.sourceforge.net/
http://sailreplay.com/
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ime in priimek, naslov, telefonsko številko, datum in uro prejetega rezultata testa na okužbo s 
COVID-19, vrsto testa (PCR ali HAT), rezultat testa oziroma za cepljene datum testa in vrsto 
cepiva.

Jadrnica, ki organizatorju ne sporoči navedenih podatkov za vse člane posadke se ne sme pojaviti 
na regatne polju.

Če se jadrnica kljub temu pojavi na regatnem polju, ali če regatni odbor ugotovi, da ni posredovala 
podatkov za vse člane posadke, da test ali cepljenje ni bilo opravljeno znotraj časovnih okvirov ali 
rezultat testa ni skladen z omejitvami, ki jih predpisuje trenutno veljaven vladni odlok, bo brez 
zaslišanja točkovana DNE v vseh plovih regate. S tem se spremenita pravili 63.1 in A5.1.

Zaradi kršitve te točke protokola lahko regatni odbor poda poročilo protestnemu odboru, v katerem 
zaprosi za postopek po pravilu 69.2(b).

10.2 Namen zbranih podatkov je sledenje morebitnim okužbam s COVID-19. Organizator sam 
zbranih podatkov ne bo obdeloval. V primeru zahteve jih bo posredoval edino epidemiološki službi 
NIJZ. Organizator bo zbrane podatke hranil 30 dni po zadnjem dnevu regate in jih nato uničil.

10.3 Vso organizacijsko osebje mora imeti opravljene teste na prisotnost okužbe s COVID-19 
skladno z veljavnim vladnim odlokom.

11. ODGOVORNA OSEBA ZA NADZOR NAD IZVEDBO REGATE

Organizator mora imenovati odgovorno osebo za nadzor nad izvedbo regate v smislu 
preprečevanja širjenja okužbe s COVID-19. Organizator mora na sekretariat JZS (info@jzs.si) po 
elektronski pošti najmanj 7 dni pred prvim dnem regate sporočiti naslednje podatke: uradni naziv 
regate, tekmovalne razrede, starostne kategorije (člani), kraj izvedbe regate, datum izvedbe 
regate, ime in priimek odgovorne osebe, e-naslov in telefonsko številko odgovorne osebe.

Dolžnost sekretariata je, da navedene podatke posreduje na ministrstvo pristojno za šport.

12. VELJAVNOST PROTOKOLA

Ta protokol je pripravil UO sekcije za velike jadrnice pri JZS in ga sprejel na seji dne 22.04.2021. 
Protokol stopi v veljavo takoj in je obvezen za vse člane JZS, organizatorje regat za velike jadrnice.
Protokol velja do preklica.

predsednik sekcije za
velike jadrnice pri JZS
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