ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ ПРИПРЕМАМА
Према одлуци селектора за спринт др Павла Јованова одређени су спортисти који сe
овим путем позивају на реализацију припрема у Анталији (Турска) у периоду од 28.
фебурара до 20. марта 2021. године.
Изабрани спортисти су дужни да се појаве у недељу 28. фебруара најкасније до 7,30
часова на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду. Лет за Истанбул предвиђен је за
8,50 часова.
Спортисти имају право на укупну тежину пртљага (може више торби) до максимално
30 килограма по особи. Максимална тежина ручног пртљага износи 8 кг.
ПЦР тестирање пред полазак у Турску ће се обавити у Заводу 26.02.2021. (ПЕТАК) од
8.00 часова.
Место узорковања за ПЦР је Мали Трим, Кнеза Вишеслава бр 72 (улаз поред
Хотела Трим).Обавезно понети личну карту са собом или неки други документ за
идентификацију (обавезно је попуњавање ЈМБГ броја)
Резултати тестирања добијају се истог дана (ПЕТАК) а провером портала https://www.ezdravlje.gov.rs/landing/, сами скидате свој резултат у форми ПДФ формата. Уколико
током дана видите у налазу да је потребно да се резултат понови, молимо Вас да нас
одмах контактирате / обавестите и дођете у Завод на поновно узорковање следећег дана
(под условом да је наредни дан радни) по истој процедури.
Резултат негативног теста одшампати и понети са собом.
Уколико се деси да је неко позитиван на ПЦР тесту одмах након добијања
резултата обавестити канцеларију Савеза (ради брже комуникације може на
вибер), како би преузели мере у вези са отказивањем или одлагањем путовања.
Авионске карте биће Вам прослеђене на мејл адресе у петак вече или у суботу
ујутру по добијању негативног ПЦР теста.

У случају да су спортисти спречени да се одазову припремама, потребно је писмено о
томе обавестити канцеларију Савеза на мејл info@kajaksrbija.rs
Спортисти су дужни са собом понети:
-путно здравствено осигурање за иностранство за наведени период (они који нису
прелажали ковид-19, пожељно је да имају и осигурање на ковид-19),
-пасош,
-негативан ПЦР тест
-обавезно ношење маске
Пре слетања у Анталију биће потребно попунити формулар о боравку. Хотел
Инвиста је смештајна дестинација.

