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КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
8.

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ

Делегатима утакмица достављено је посебно упутство за контролу спровођења свих
наведених мера. Непоштовање ових наведених обавеза подлеже санкционисању, како од
стране државних органа Републике Србије тако и од стране КСС у складу са одредбама
Пропозиција такмичења, Правилника о такмичењу и Дисциплинског правилника које се
односе на слабу организацију утакмице.
Молимо вас за разумевање и озбиљан приступ приликом организације утакмица како
би смо сви заједно сачували здравље наших спортиста и нас самих.
9.

ПРЕГЛЕДИ

Обавезан визуелни лекарски преглед свих играча и стучног штаба на последњем
тренингу пред утакмицу, од стане клупског лекара са евидентирањем телесне температуре и
података и симптома индикативних за Корона вирус.
Писмени извештај о прегледу обавезно се доставља делегату утакмице, са списком
играча који су прегледани и по одобрењу лекара могу могу да наступе на утакмици. Овај
извештај је само процена лекара, а не гаранција да неко није заражен.
Уколико се неко у екипи зарази обавезна изолација од 14 дана и један негативан тест
после тога.
10.

ПУТОВАЊА АУТОБУСОМ

Обавезна дезинфекција аутобуса и дезинфекција руку пре уласка у аутобус,
редуковање броја људи и седење са што већом дистанцом.
Обавезно мерење температуре играчима пре уласка у аутобус.
Обавезно ношење заштитних маски у аутобусу.
11.

ПУТОВАЊА АУТОМОБИЛОМ

Обавезна дезинфекција аутомобила којим путују службена лица, дезинфекција руку и
обавезно ношење заштитних маски приликом путовања.
Приликом путовања службених лица у једном аутомобилу могу бити највише четири
особе.
12.

ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦЕ

12.1. ГРУПНО КЛУПСКО
тестирање играча и тренера)

ТЕСТИРАЊЕ

(када

је

организовано

клупско

Кошаркашки клуб:
1. У случају да екипа има једног (1) потврђеног позитивног играча (уз обавезну доставу
налаза/резултата ПЦР теста) не може тражити одлагање утакмице.
2. У случају да екипа има два (2) потврђенa позитивнa играча (уз обавезну доставу
налаза/резултата ПЦР теста) не може тражити одлагање утакмице.
3. У случају да екипа има три и више потврђених позитивних играча (уз обавезну
доставу налаза/резултата ПЦР теста) може тражити одлагање утакмице, највише 21
дан од дана када је потврђен резултат позитивним играчима. У том периоду обавезан
је надзор и интезивно праћење стања чланова екипе како би се утврдило да ли је још
неко заражен.
4. У случају да надлежни локални Институт (завод) за јавно здравље изда налог о
карантину самоизолацију за све играче и чланове стручног штаба, који су били у
контакту са позитивним, клуб може тражити одлагање утакмице највише 21 дан од
дана издавања налога за карантин.
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Одлуку о изолацији читавог тима, оверену и потписану од надлежног института за
јавно здравље, доставити Комесару такмичења.
-

-

-

-

-

-

У случају из става 3 ове тачке, када клуб жели одлагање утакмице, утакмица се
одлаже за период од највише 21 дан од дана када је потврђен позитиван резултат
код три и више играча на групном тестирању,
Одложена (е) утакмице по овом основу морају да се одиграју у првим слободним
терминима ванредног кола (среда), док се редовна кола играју по распореду,
Након истека 14 дана од дана када је потврђен позитиван резултат играчи су
дужни да ураде нови ПЦР тест који мора бити негативан, а одмах морају да ураде
специјалистички преглед (кардиолог, пулмолог, нефролог) и извештај доставе
Комесару такмичења најкасније 3 дана од истека самоизолације,
У случају да након истека 14 дана и поновног ПЦР тестирања буде позитивних
играча у екипи, утакмица се не може поново одложити.
Трошкове ПЦР тестирања и лекарског прегледа сноси клуб чији је играч био
позитиван,
Кршење правила самоизолације подлеже санкцији прописаној од стране државних
органа Републике Србије,
У случају из става 4 ове тачке, када локални надлежни Институт (завод) за јавно
здравље изда налог о карантину самоизолацију за све играче и чланове стручног
штаба утакмица се одлаже за период до када је прописана изолација надлежног
института,
У случају из става 4 ове тачке, своју прву утакмицу игра седам (7) дана након
изласка из карантина. У зависности када долази седми дан од завршетка
карантина, могуће је да клуб прво одигра заосталу утакмицу, па онда утакмицу
редовног кола,
Након истека 14 дана од дана када је клуб смештен у карантин, сви који су били у
карантину су дужни да ураде нови ПЦР тест који мора бити негативан, а одмах
морају да ураде специјалистички преглед (кардиолог, пулмолог, нефролог) и
извештај доставе Комесару такмичења најкасније 3 дана од истека карантина,
Трошкове ПЦР тестирања и лекарског прегледа сноси клуб чији су чланови били у
карантину, осим ако другачије није прописано,
Кршење правила самоизолације подлеже санкцији прописаној од стране државних
органа Републике Србије.

12.2. ПОЈЕДИНАЧНО ТЕСТИРАЊЕ (када се јаве симптоми код играча или
тренера)

1.
2.

3.
4.

5.

Кошаркашки клуб :
У случају да екипа има једног (1) потврђеног позитивног играча (уз обавезну доставу
налаза/резултата ПЦР теста) не може тражити одлагање утакмице.
У случају да екипа има два (2) потврђеног позитивног играча (уз обавезну доставу
налаза/резултата ПЦР теста) може тражити одлагање утакмице највише десет (10)
дана.
У случају да екипа има три (3) и више потврђених позитивних играча (уз обавезну
доставу налаза/резултата ПЦР теста) може тражити одлагање утакмице.
У случају да надлежни локални Институт (завод) за јавно здравље изда налог о
карантину самоизолацију за све играче и чланове стручног штаба, који су били у
контакту са позитивним, клуб може тражити одлагање утакмице.
Одлуку о изолацији читавог тима, оверену и потписану од надлежног института за
јавно здравље, доставити Комесару такмичења.
Клуб има право да не тражи одлагање утакмице, већ позитивног или позитивне
играче упути у изолацију, а прати стање осталих чланова екипе и наступа на
утакмицама са здравим играчима са лиценцног списка.
-

У случају из тачке 2 овог поглавља, када клуб жели одлагање утакмице, може то
захтевати највише за десет (10) дана,
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

У том периоду обавезан је надзор и интезивно праћење стања свих осталих
чланова екипе како би се утврдило да ли је још неко заражен,
У том случају клуб је дужан да одмах неодложно у року од 3 дана изврши ПЦР
тестирање свих чланова клуба и утврди њихово стање,
У случају да нема ниједног новог позитивног играча, већ утврђена два (2)
постојећа позитивна играча, они иду у изолацију, а клуб одложену утакмицу игра
у првом слободном термину који одреди Комесар такмичења,
Клуб сноси трошкове ПЦР тестирања свих чланова клуба који су били у контакту
са играчима којима је потврђен позитиван резултат,
У случају из става 3 ове тачке, када клуб жели одлагање утакмице, утакмица се
одлаже за период од 21 дана од првобитног термина утакмице. Клуб је дужан да у
року од 3 дана од утврђивања да су три (3) играча позитивна изврши тестирање
свих чланова клуба који су били у контакту са позитивним играчима,
Одложена (е) утакмице по овом основу морају да се одиграју у првим слободним
терминима ванредног кола (среда), док се редовна кола играју по распореду,
Након истека 14 дана од дана када је потврђен позитиван резултат играчи су
дужни да ураде нови ПЦР тест који мора бити негативан, а одмах морају да ураде
специјалистички преглед (кардиолог, пулмолог, нефролог) и извештај доставе
Комесару такмичења најкасније 3 дана од истека самоизолације,
Трошкове ПЦР тестирања и лекарског прегледа сноси клуб чији су играчи били
позитивни,
Кршење правила самоизолације подлеже санкцији прописаној од стране државних
органа Републике Србије,
У случају из става 4 ове тачке, када локални надлежни Институт (завод) за јавно
здравље изда налог о карантину самоизолацију за све играче и чланове стручног
штаба утакмица се одлаже за период до када је прописана изолација надлежног
института,
У случају из става 4 ове тачке, своју прву утакмицу игра седам (7) дана након
изласка из карантина. У зависности када долази седми дан од завршетка
карантина, могуће је да клуб прво одигра заосталу утакмицу, па онда утакмицу
редовног кола,
Након истека 14 дана од дана када је клуб смештен у карантин, сви који су били у
карантину су дужни да ураде нови ПЦР тест који мора бити негативан, а одмах
морају да ураде специјалистички преглед (кардиолог, пулмолог, нефролог) и
извештај доставе Комесару такмичења најкасније 3 дана од истека карантина,
Трошкове ПЦР тестирања и лекарског прегледа сноси клуб чији су чланови били у
карантину, осим ако другачије није прописано,
Кршење правила самоизолације подлеже санкцији прописаној од стране државних
органа Републике Србије.

12.3. ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦЕ у последња 2 кола лиге
У последња два кола лигашког такмичења није дозвољено одлагање утакмица.
Клуб наступа са здравим играчима и потребно је да клуб има 8 играча на лиценцном
списку који су здрави и који могу да наступају.
12.4. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Обавезa лица задуженог за спровођење Протокола, испред клуба организатора
утакмице, је да у присуству делегата на 40 минута пре предвиђеног почетка утакмице
испред записничког стола изврши мерење телесне температуре бесконтактним
топломером.
Клубови и играчи су одговрни за своју здравствену заштиту и дужни су да спроводе
епидемиолошке мере.
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Клуб може да тражи одлагање утакмице, што нужно не значи да мора да тражи
одлагање утакмице, већ може играче који су позитивни да изолује и утакмице игра у
ростеру који је преостао.
Позитиван резултат главног тренера улази у број позитивних лица због којих се може
тражити одлагање утакмице.
Позитиван резултат помоћних тренера и пратилаца не улазе у број позитивних лица
због којих се може тражити одлагање утакмице.
Клуб је у обавези да резултате/налазе ПЦР тестова својих играча достави комесару за
свако тестирање које обави. Комесар има право да, уколико му клуб не достави резултате
ПЦР тестирања, не дозволи одлагање утакмице.
Играчи са симптомима (повишена температура, кашаљ и сл.) не сматрају се
потврђеним позитивним играчима због којих је могуће евентуално одлагање утакмице.
Играчи који су изашли из прописане изолације и који су добили негативно мишљење
доктора за наставак тренажног и такмичарског процеса не сматрају се играчима због којих је
могуће евентуално даље одлагање утакмице.
Процедура повратка у такмичење је услов за одигравање утакмица.
Утакмица се може одиграти уколико екипа има осам (8) играча на лиценцном списку
са негативним резултатом ПЦР теста.
Иста утакмица се може одложити више од једног пута уколико се потврде позитивни
играчи унутар једне, а након одређеног периода и друге екипе које се међусобно састају.
Клуб је дужан да своју одложену утакмицу закаже у складу са овим Протоколом и
одигра је у првом слободном термину током недеље (среда/четвртак), у договору са
противничком екипом. Уколико клубови не постигну договор, одлуку о термину одигравања
одложене утакмице доноси комесар.
Клуб домаћин који не закаже утакмицу на начин утврђен Пропозицијама и овим
Протоколом губи утакмицу службеним резултатом 20:0 и не добија бод у пласману.
Клуб гост који одбије да игра утакмицу у термину који је клуб организатор утакмице
заказао на начин утврђен Пропозицијама и овим Протоколом губи утакмицу службеним
резултатом 20:0 и не добија бод у пласману.
За случајеве који нису дефинисани овим одредбама Комесаар самостално може
донети одлуку.
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