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UMAG TROPHY 2021 INFORMACIJE:  

Informacije o tekmovanju in protokolu: 

Skupine in razporede spremljajte na aplikaciji:   
https://b4.sportcamps.app/  

Aplikacijo prosimo, da redno spremljate, ker se sproti osvežuje.  
Razpored tekmovanja za nedeljo bo objavljen najkasneje v nedeljo zgodaj zjutraj.  

 
Lunch paketi – sendvič in voda: 

 Nedelja, 13.6. – ob odhodu: med 13.00 in 15.00 v hotelu Sol Garden.  
 

Avtobusi: 
Organiziran prevoz na relaciji Sol Garden – igrišča Stella Maris – Sol Garden na vsakih 15 minut s 

prvo vožnjo eno uro pred pričetkom tekmovanja.  
 

Voda: 
Pri obeh lunch paketih vsak udeleženec dobi 0,5L vode. Voda iz pipe na prizorišču (nogometnih 

igriščih) je pitna. Otroci naj imajo s seboj bidone.  
 

Pogoji za povratek v Slovenijo brez karantene: 

TRENERJI, STARŠI IN SPREMLJEVALCI 

Istrska županija ni več na rdečem seznamu 
(velja od 12. junija 2021). 
 
Na območjih, ki niso uvrščena na temno rdeči 
ali rdeči seznam, ni visokega tveganja za 
okužbo z virusom SARS-CoV-2. Oseba, ki 
prihaja s takega območja, lahko vstopi v 
Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, 
če ob vstopu predloži dokaz, da je pred 
vstopom najmanj pet dni neprekinjeno 
prebivala na območju, ki ni na rdečem ali 
temno rdečem seznamu. 
 
S seboj imejte hotelsko potrdilo o bivanju v 
Umagu, ki ga dobite ob odjavi na recepciji 
hotela kjer ste nastanjeni. 

TEKMOVALCI  

Vse kategorije  

Vstop v Slovenijo brez odredbe o karanteni se 
omogoči otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja 
mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni 
napoten v karanteno na domu oziroma mu ni 
zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani 
skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali 
skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu 
oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo. 

 

 

 

 


