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PREVENTIVNI KORONA UKREPI ZA UDELEŽENCE DRŽAVNEGA 

PRVENSTVA GLUHIH V BALINANJU – MOŠKE DVOJICE 
 

 Državnega prvenstva gluhih v balinanju moške dvojice se udeležijo samo zdrave 
osebe. 

 Pred vstopom v dvorano Balinarskega športnega društva Hermes »LL« si mora vsak 
tekmovalec razkužiti roke.  

 Tekmovalci se ne smejo dotikati nosu, oči in ust. 
 Tekmovalci se ne smejo rokovati in objemati. 
 Tekmovalci morajo upoštevati higieno kašlja. 
 Med posameznimi tekmovalci na stezi mora biti zagotovljena razdalja najmanj 2 

metrov. Tekmovalci-balinarji prijemajo samo svoje balinarske krogle. 
 Za tekmovalce državnega prvenstva gluhih v balinanju bo organizirano skupno kosilo 

na zunanjem vrtu Balinarskega športnega društva Hermes. Mize bodo pripravili tako, 
da bo med vsakim tekmovalcem varnostna razdalja vsaj 2 metrov. 

 Balinarsko športno društvo se bo kot izvajalec športno - tekmovalnih dejavnosti držalo 
vseh higienskih navodil in splošnih ukrepov, ki jih morajo upoštevati pri izvajanju svoje 
dejavnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vse udeležence Državnega prvenstva gluhih v balinanju – moške dvojice prosimo, za 
dosledno upoštevanje vseh zgoraj zapisanih preventivnih ukrepov. Samo tako bomo lahko 
zagotovili varnost in zdravje udeleženih tekmovalcev kakor tudi organizatorjev tega 
državnega prvenstva. 
 
 
 

Robert Žlajpah, 
predsednik društva 

http://www.drustvo-gluhih-ljubljana.si/
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