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COVID – 19 PROTOKOL  
Intersport Pokal Val navtika 2021, Izola 28.-29. avgust 2021 

 
V skladu s točko 1.5 Razpisa regate INTERSPORT Pokal VAL NAVTIKA 2021 ima COVID – 19 PROTOKOL status pravila. 

 
Ta protokol dopolnjuje Covid-19 protokol JZS. 
 
1) Vsaka jadrnica mora imenovati  odgovorno osebo za preprečevanje okužbe s COVID-19. Odgovorna oseba mora v tabeli, ki je priloga tega protokola 
izpolniti vse zahtevane podatke za vse člane posadke in izpolnjeno in podpisano tabelo posredovati organizatorju po e-pošti  barbara@val-navtika.net 
najkasneje v soboto 28. avgusta 2021 do 09.00 ure. 
Odgovorna oseba jamči za pravilnost posredovanih podatkov. 
 
2) Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj morajo za udeležbo na 
tekmovanjih izpolnjevati pogoje PCT. Pogojev PCT ni potrebno izpolnjevati osebam, ki še niso dopolnile 15 let, če se tekmovanja udeležujejo skupaj z 
ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT. V praksi to pomeni, da se šteje da otrok izpolnjuje pogoj PCT če starš, skrbnik ali 
drugi ožji družinski član, izpolnjuje pogoje PCT in to izkaže z ustreznim dokazilom organizatorju tekmovanja. 
 
Pogoj PCT (prebolelost, cepljenost ali testiranje) je izpolnjen, če oseba razpolaga z enim od spodaj navedenih dokazil:  
1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, 
2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP); 
3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je 

pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države); 
4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je preteklo od prejema: 
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 drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna 
najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva 
CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, 

 prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of 
India/AstraZeneca najmanj 21 dni, 

 odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, 

 drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te 
točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek 
cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca 
Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna pa v 28 do 84 dneh (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka; 
1. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev; 
2. s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID‑19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali 
3. z dokazilom iz 5. ali 6. točke in so bile v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka 

simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz 4. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje 4. točke tega odstavka 
zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja. 

  
Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, 
Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test 
HAG opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici Evropske 
unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če 
omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP. Ne glede na državo izdaje je test HAG ustrezen le, če 
je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi Generalnega direktorata Evropske komisije za zdravje in varno 
hrano. 
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Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, 
Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test 
PCR opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici Evropske 
unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če 
omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP. 
 
Potrdilo o prebolelosti se upošteva, če je bilo izdano v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, 
Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih 
točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je bilo izdano v Turčiji. 
 
Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz. 
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IME JADRNICE: 
ŠT. NA JADRU: 
ODGOVORNA OSEBA za preprečevanje okužbe s COVID-19 (ime in priimek, telefonska št.): 
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      NEG. POZ.    

      NEG. POZ.    
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      NEG. POZ.    

      NEG. POZ.    

      NEG. POZ.    

      NEG. POZ.    

      NEG. POZ.    

      NEG. POZ.    
1) Datum in ura opravljenega testa z negativnim ali pozitivnim izvidom na prisotnost virusa Sars CoV2 oziroma datum izdanega zdravniškega potrdila o prebolelosti 
COVID-19. 
2) Navedite zdravstveni dom ali drugo zdravstveno organizacijo, ki je izvedla test oziroma izdala potrdilo o prebolelosti.                                Po potrebi dodajte vrstice. 


