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PANDEMIJA COVID-19

SPLOŠNA VARNOSTNA PRAVILA ZA PRVENSTVA FIPS-M

Če so nacionalna ali regionalna pravila in deriktive strožje od predpisov FIPS-M, je treba upoštevati
direktive države-kraja organizacija.

1. HOTEL
Organizator mora udeležencem dati na voljo higijenske pripomočke-razkužila, maske in rokavice po
potrebi.Zavžitje hrane in pijače se izvede za mizo-brez samopostrežnega bifeja. Obvezna je določena miza
za vsako ekipo in dosledno je treba spoštovati varnostna pravila za restaveacije, bare in hotele. Samo
kapetan ali njegov namestnik bo prevzel obrok za svojo ekipo. Organizatot bo obrok pripravil v poseben
zaboj.

2. KAPEZANSKA SREČANJA
Na sestanku sodeluje samo en kapetan na ekipo razen, če potrebuje prevajalca.
Na voljo mora biti velika soba s stoli, ki so oddaljeni vsaj 1,5 m drug od drugega. V kolikor je mogoče se
izogibamo uporabi mikrofona. Da bi skrajšali čas sestankov, morajo kapetani predhodno preveriti in
podpisati seznam podatkov svojih tekmovalcev in napovedati rezervo. Zaščitna maska je obvezna za vse
prisotne. Pred vstopom je potrebno razkužiti roke-razkužilo bo nastavljeno pred prostorom za sestanke.
Rezultati žrebanja in uvrstitve bodo udeležencem na voljo samo preko interneta. Prikaza na ekranu ne bo,
ker bi to povzročilo preveliko koncetracijo udeležencev.

3. OTVORITVENA CEREMONIJA
Med otvoritveno slovesnostjo, neglede na to, ali bo potekala na prostem ali v zaprtih prostorih, bo treba
masko nositi in vzdrževati varnostno razdaljo najmanj 1,5m.

4. ZAKLJUČNA SVEČANOST
Med zaključno slovesnostjo, neglede na to, ali bo potekala na prostem ali v zaprtih prostorih, bo obvezno
nošenje mask in vzdrževanje varnostne razdalje najmanj 1,5m.
Medalje in pokali bodo postavljeni na mizo blizu stopničk in vsak poklican tekmovalec bo vzel svojo
medaljo in svoj pokal preden bo stopil na stopničke.

PRAVILA ZA RIBOLOV IZ OBALE

Med razdeljevanjem vabe morajo člani organizacije in kapetani medseboj vzdrževati razdaljo najmanj 1,5m.
Po vabo bo prišel samo ena oseba na ekipo (kapetan ali podkapitan). Uporaba maske je obvezna.
Organizator bo zagotovil razkužila za roke. Izven svojega ribolovnega območja mora tekmovalec nositi
masko. Tekmovalec mora iti neposredno v svoje ribolovno področje, ne da bi prišel v stik z drugimi
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tekmovalci. Za vse potrebno se bo za pomoč obrnil na kapetana pred začetkom tekmovanja. Samo
kapetan, podkapetan ali rezerva se lahko približa tekmovalcu do razdalje 1,5m. Na ribolovnem področju
ribiča uporaba maske ni obvezna. Sodniki morajo biti opremljeni z zaščitnim vezirjem (ali FFP2 masko) in
rokavicami za nadzor rib, bodisi z merjenjem ali s tehtanjem ( v primeru ribolova s plovcem ). Ribiški list bo
predložen ribiču v potrditev in podpis. Podpis bo opravljen s razkuženim peresom, ki ga preskrbi
organizator, sicer mora tekmovalec uporabljati rokavice.
Tekmovalec, ki ne upošteva teh varnostnih pravil, bo po prvem opozorilu diskvalificira za krog.

PRAVILA ZA RIBOLOV IZ ČOLNA

Med razdeljevanjem vabe morajo člani organizacije in kapetani držati razdaljo najmanj 1,5m med seboj.
Uporaba maske je obveza. Organizacija bo zagotovila sredstvo za razkuževanje rok.
Pred vstopom na čoln mora tekmovalec nositi masko in stati 1,5m stran od drugih, ko pripravlja svojo
opremo. Šele po zasidranju čolna in žrebanju je dovoljeno iti do svojega ribiškega mesta. Čolni morajo biti
dovolj veliki, da omogočajo uporabo varnostnih ukrepov. Uporaba maske med tekmovanjem ni obvezna.
Na koncu vsake menjave je treba položaj na čolnu spremeniti previdno, da se izognete stiku.
Sodniki, opremljeni z zaščitnim vizirjem ( ali masko FFP2 ) in rokavicami, bodo nadzorovali in šteli ribe.
Rezultat bo ribiču predložen v potrditev in podpis, kar bo izvedeno z razkuženim peresom, ki ga je
priskrbela organizacija, sicer mora uporabljati rokavice.
Tekmovalec, ki ne upošteva teh varnostnih pravil bo po prvem opozorilu diskvalificiran za krog.

PRAVILA ZA DISCIPLINO BIG GAME

Ekipi se morata postaviti v čoln, pri čemer morata biti na varni razdalji. Vsak tekmovalec, sodnik ali skiper
morajo nositi masko, če ni mogoče spoštovati minimalne varnostne razdalje. Vsak sodnik tekmovalec ali
skiper morajo nositi rokavice, kadar uporablja predmete, ki jih lahko uporabljajo tudi drugi.
Zaradi zagotavljanja skladnosti z zdravstvenimi ukrepi morajo imeti vsi na čolnu rezervne maske in
rokavice.
Samo kapetan ekipe bo film predstavil žiriji, da bo videla veljavnost in izpust rib. V sobi je treba upoštevati
uporabo mask in rokavic ter najmanjšo varnostno razdaljo. Upravitelj čolna bo moral počakati pred sobo,
da bo pomagal rešiti morebitne težava.
Ekipa, ki ne upošteva teh pravil, bo po prvem opozorilu diskvalificirana za en krog.

PRAVILA ZA MET UTEŽI

Šotori za ekipe naj bodo postavljeni na ustrezni varnostni razdalji. Ekipe se se ne smejo družiti medsebojno
brez mask.Med zbiranjem tekmovalcev je obvezna uporaba maske. Zasedbo lahko naredite brez uporabe
maske.Pri previjanju vrvi morajo vse osebe, ki so na polju za metenje uteži, nositi masko. Samo kapetan bo
imel dostop do ekrana z rezultati- obvezna uporaba maske.
Tekmovalec, ki ne upošteva teh varnostnih pravil, bo po prvem opozorilu diskvalificiran za to zasedbo.

S spoštovanjem,
Egon BRECELJ
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