
 

 

 

 

 

 

 

 

ZADNJA PRIPOROČILA ZA VARNOST TENIŠKIH TEKMOVANJ 

IN TRENAŽNIH PROCESOV 

 Upoštevati je potrebno priporočila pristojnih organov.  

 Tekmovalci, ki imajo kakršne koli simptome COVID-19, ali so bili v stiku s komerkoli, ki ima simptome 

COVID-19, so rizični, v karanteni ali v samoizolaciji, se tekmovanj in trenažnih procesov ne smejo 

udeležiti. 

 Vsi udeleženci naj uporabljajo zaščitne maske, razen igralci na teniških igriščih. 

 Pred vstopom na prizorišče je priporočeno merjenje temperature. 

 Na vseh vstopnih in izstopnih točkah ter prijavah je priporočena namestitev razkužila.   

 Uporabo garderob odsvetujemo.   

 Potrebno je voditi seznam prisotnih na dogodku. Seznam mora vsebovati kontaktne podatke - ime in 

priimek ter telefonsko številko 

 Vsak udeleženec naj izpolni in podpiše diagnostični vprašalnik, katere je potrebno hraniti najmanj mesec 

dni. 

 Tekmovanje in igranje tenisa je v rdečih regijah možno samo posamično.  

 Vsi deležniki naj ves čas vzdržujejo 1,5 m medosebne razdalje - tekmovalci, uradne osebe, organizatorji, 

osebje. 

 Urnik tekmovanj in trenažnih procesov naj bo prilagojen na način, da je na prizorišču istočasno čim manj 

prisotnih. 

 Telesni stiki so odsvetovani. Ob koncu tekme se rokovanje lahko opravi z dotikom loparja na razdaljo. 

 Priporočamo izogibanje dotikanja površin na prizorišču, kolikor je to mogoče.  

 Priporoča se, da je v sodniški pisarni pri prisotna le ena oseba. Razdalja med čakajočimi izven pisarne 

pa naj bo vsaj 1,5 m. Potrebno je zagotoviti redno razkuževanje mize za prijave in ostalih površin.  

 Pokali in medalje naj bodo nameščeni na mizi za podelitve iz katere priporočamo, da si jih, brez dotikanja 

podeljevalca, vzame vsak sam. Skupinsko fotografiranje odsvetujemo.  

 Priporočamo, da organizator tekmovanj očisti prizorišče in redno razkužuje vse površine, predvsem 

tiste, ki so bolj izpostavljene, kot so klopi na igriščih, ograje, kljuke in podobno. Poskrbeti je potrebno 

tudi za ustrezno čiščenje in razkuževanje sanitarij.  

 Priporočamo tudi redno in temeljito prezračevanje prostorov. 

 Pogostitve s hrano in pijačo na tekmovanjih niso dovoljene.  

 Po zaključku tekmovanja naj tako tekmovalci kot trenerji oz. spremljevalci v najkrajšem možnem času 

zapustijo prizorišče. 

 Če v roku 14 dni po tekmovanju kdorkoli opazi simptome COVID-19 je potrebno obvestiti direktorja 

tekmovanja in Tenis Slovenijo na info@tenis-slovenija.si.     

 

Teniški pozdrav. 

         Gregor Krušič, 

       direktor Tenis Slovenije 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19
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