ИЗВОД ИЗ ПРОТОКОЛА
Такмичарска сезона 2020/2021

Обавештавамо Вас да смо од стране надлежних органа и службених
лица КСС, добили упозорење да поједини клубови нису у потпуности
спроводили Протокол којим је дефинисан начин за организацију утакмица
у ванредним околностима проузрокованим вирусном инфекцијом КОВИД-19
на утакмицама 1.ЖСЛ/2.ЖЛС/2.МЛС.
У складу са напред наведеним, поред обавезне дезинфекције
приликом уласка у дворану, мерења телесне температуре, највећи број
пропуста односи се на већи број присутних лица у ЗОНИ 2 (ТРИБИНЕ),
обезбеђивање минималне физичке дистанце и ношења заштитних маски.
Овим путем вас најљубазније молимо да се број лица менаџмента
клубова која могу присуствовати утакмици сведе на апсолутни минимум
који је процењен на максимално 5 лица по клубу када се утакмице
одржавају у дворани и без присуства менаџмента клуба када се такмичење
одвија у школским салама без гледалишног простора.
Сва лица која се налазе у ЗОНИ 2 (трибинама) и просторима
намењеним медијима морају обавезно носити заштитне маске и припадати
искључиво категоријама лица којима је одобрено присуство у складу са
Протоколом.
Такође неопходно је да сви чланови стручног штаба као и сва остала
лица која учествују у организацији утакмице (дечаци/девојчице за брисање
паркета, лица за одржавање, фотографи итд.) у току утакмице морају
обавезно носити заштитне маске и држати минималну физичку дистанцу од
2 метра.
Помоћне судије на националним лигама, могу носити визир
(обезбедио КСС), или заштитну маску, статистичари обавезно носе заштитне
маске и држе могућу физичку дистанцу.
Наглашавамо да је делегатима утакмица достављено посебно
упутство за контролу спровођења свих наведених мера као и да ће се
непоштовање свих наведених обавеза санкционисати, како од стране
државних органа Републике Србије тако и у складу са одредбама
Дисциплинског правилника КСС које се односе на слабу организацију
утакмице.
ПРИСУСТВО ПУБЛИКЕ НА УТАКМИЦАМА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО.
Молимо вас за разумевање и озбиљан приступ приликом организације
утакмица како би смо сви заједно сачували здравље спортиста и нас самих.
С поштовањем,
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

На основу Закључка Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19
са 45. седнице од 14. 09.2020. године

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У СПОРТСKОМ ОБЈЕKТУ (ХАЛИ)
1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања,
2. Дозвољено је одржавање спортских тренинга
затвореном простору, без присуства публике,

и такмичења

у

3. Уколико се такмиче малолетна лица, која морају бити у присуству
родитеља/одраслог, организатор тренинга или такмичења је дужан да
упозори пратиоце малолетног лица да не могу присустовати
такмичењу,
4. На улазу у објекат и у салу у којој се одржава тренинг/такмичење
обавезно стоји дезо баријера,
5. Пре почетка тренинга/такмичења сваком активном учеснику
тренинга/такмичења мери се
телесна температура, те уколико
учесник има повишену телесну температуру (изнад 37,2) или друге
знакове респираторне инфекције (кашаљ, малаксалост, отежано
дисање и др.) том лицу неће бити дозвољен улазак у објекат, односно
тренинг/такмичење,
6. Свако ко улази у објекат, а биће присутан на тренингу/такмичењу
такмичењу мора дезинфиковати руке препаратом на бази 70%
алкохола,
7. Пре почетка такмичења, као и након одржаног такмичења све
просторије објекта морају бити проветрене, а подови, опрема, справе
и реквизити дезинфиковани,
8. Дезинфекција руку, површина и опреме врши се препаратом на бази
70% алкохола,
9. Активни учесници тренинга и такмичења (спортисти који учествују у /
утакмици/такмичењу и судије) не морају носити заштитну маску,
остали учесници морају носити заштитну маску.

СЕНИОРСКА НАЦИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА
1.ЖЛС / 2.МЛС / 2.ЖЛС
ЗОНА 1
-

-

терен и појас око терена, тунел за излазак на терен,
свлачионице,
ходници,
амбуланта и
остале просторије које непосредно користе играчи и службена лица.

ЗОНА 1 УКЉУЧУЈЕ:
-

играче, стручни штаб, судије, делегата и контролора,
техничко особље за одржавање спортског објекта и хигијене,
камермана, фотографа, представнике КСС, анти допинг агенције.
(морају да имају акредитације или видна обележја и обавезно носе
заштитне маске ) –
- ОДГОВОРАН КЛУБ ОРГАНИЗАТОР
- СПРОВОДИ ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ
Делегат утакмице је дужан да упозори домаћина, организатора утакмице о
спровођењу ове мере.

ЗОНА 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ИГРАЧИ – ТИМ А
ИГРАЧИ – ТИМ Б
СТРУЧНИ ШТАБ –
КЛУБ - А
СТРУЧНИ ШТАБ –
КЛУБ - Б
ПРАТИОЦИ
ЕКИПЕ – КЛУБ А
ПРАТИОЦИ
ЕКИПЕ – КЛУБ Б
СУДИЈЕ
ДЕЛЕГАТ
ПОМОЋНЕ
СУДИЈЕ
СТАТИСТИКА
КОНТРОЛА
СУЂЕЊА
ТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ
БРИСАЧИ
ПАРКЕТА

МАКС.БР
12
12

ОБАВЕЗНА ОПРЕМА
ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК
ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

МЕСТО
ТЕРЕН/КЛУПА
ТЕРЕН/КЛУПА

2

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

2

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

7

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

7

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

2 /3
1

МАСКА

ТЕРЕН
ЗАПИСНИЧКИ СТО

3

ВИЗИР / МАСКА

ЗАПИСНИЧКИ СТО

2

МАСКА / ДИСТАНЦА

ТЕРЕН

1

НАЈАВА, (МАСКА)

ПОРЕД ТЕРЕНА

1

ДЕЖУРНИ У ХАЛИ, МАСКА

ВАН ТЕРЕНА

2

МАСКЕ/ ДИСТАНЦА

КОНСТРУКЦИЈА
КОША

14.

ПРЕС ФОТО

1

ФОТО АПАРАТ, МАСКА,
ПРСЛУК

ПОРЕД ТЕРЕНА

15.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ –
РЕДАР

1

АГЕНЦИЈА , МАСКА

ПОРЕД ТЕРЕНА

ЗОНА 2
-

трибине,
просторије за медије,
контролне собе и станице,
остале унутрашње просторије у спортском објекту.

ЗОНА 2 УКЉУЧУЈЕ:
-

представнике медија,
менаџмент клубова,
камермане,
ТВ оператере,
редаре,
техничко особље одржавања спортског објекта и хигијене и
представнике МУП-а.

ЗОНА 2
МЕНАЏМЕНТ
(КЛУБ А )
МЕНАЏМЕНТ
(КЛУБ Б )
ПРЕДСТАВНИЦИ
МЕДИЈА
КАМЕРМАН
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РЕДАР
ТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ
ДЕЖУРНИ У ХАЛИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

АНТИ ДОПИНГ

8.

ПУБЛИКА

-

МАКС.БР

ОБАВЕЗНА ОПРЕМА

МЕСТО

5

СПИСАК, МАСКЕ, / ЛК.

ТРИБИНА

5

СПИСАК, МАСКЕ / ЛК

ТРИБИНА

2

АКРЕДИТАЦИЈА/МАСКА

ТРИБИНА

1

АКРЕДИТАЦИЈА/МАСКА
АГЕНЦИЈА, УНИФОРМА,
МАСКА

ТРИБИНА

1
2

ОБЕЛЕЖЈЕ СПОРТСКОГ
ОБЈЕКТА, МАСКЕ
НАЈАВА/ НАЛОГ/
ОБЕЛЕЖЈА

0

ТРИБИНА
УНУТРАШЊЕ
ПРОСТОРИЈЕ У
ХАЛИ
УНУТРАШЊЕ
ПРОСТОРИЈЕ У
ХАЛИ

ЗАБРАЊЕНО ПРИСУСТВО
ПУБЛИКЕ

У случају да гостујућа екипа нема 5 чланова менаџмента клуба, за
толико ће бити мањи број присутних на трибинама у сали.
У случају да некo од наведених актера није присутан, за толико ће
бити мањи број особа у сали.
У случају злоупотребе делегат је дужан да упозори домаћина,
организатора утакмице и без одлагања евидентира у извештају.
Клуб који се не придржава одредби биће санкционисан сходно
Пропозицијама такмичења и Дисциплинским правилником.

-

ЗОНА 3

-

спољашност спортског објекта, паркинг за службена лица и екипе, итд.

-

укључује редарску службу,
медицинско особље на улазима, и представнике МУП-а.

ЗОНА 3 УКЉУЧУЈЕ:

СЕНИОРСКА РЕГИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА
1.МРЛ / 2.МРЛ / 1.ЖРЛ
ЗОНА 1
-

терен и појас око терена, тунел за излазак на терен,
свлачионице,
ходници,
амбуланта и
остале просторије које непосредно користе играчи и службена лица.

ЗОНА 1 УКЉУЧУЈЕ:
-

играче, стручни штаб, судије, делегата и контролора,
техничко особље за одржавање спортског објекта и хигијене,
представнике КСС, (обавезно носе заштитне маске ) –
- ОДГОВОРАН КЛУБ ОРГАНИЗАТОР
- СПРОВОДИ ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ
Делегат утакмице је дужан да упозори домаћина, организатора утакмице о
спровођењу ове мере.

ЗОНА 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ИГРАЧИ – ТИМ А
ИГРАЧИ – ТИМ Б
СТРУЧНИ ШТАБ –
КЛУБ - А
СТРУЧНИ ШТАБ –
КЛУБ - Б
ПРАТИОЦИ
ЕКИПЕ – КЛУБ А
ПРАТИОЦИ
ЕКИПЕ – КЛУБ Б
СУДИЈЕ
ДЕЛЕГАТ
ПОМОЋНЕ
СУДИЈЕ
СТАТИСТИКА
(ОСИМ КСБ – 1
МРЛ)
ТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РЕДАР

МАКС.БР
12
12

ОБАВЕЗНА ОПРЕМА
ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК
ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

МЕСТО
ТЕРЕН/КЛУПА
ТЕРЕН/КЛУПА

2

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

2

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

7

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

7

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

2
1

МАСКА

ТЕРЕН
ЗАПИСНИЧКИ СТО

3

( ВИЗИР / МАСКА )

ЗАПИСНИЧКИ СТО

0

МАСКА / ДИСТАНЦА

ПОРЕД ТЕРЕНА

1

( ДЕЖУРНИ У ХАЛИ,
МАСКА )

ВАН ТЕРЕНА

1

АГЕНЦИЈА , МАСКА

ПОРЕД ТЕРЕНА

ЗОНА 2
-

трибине,
унутрашње просторије у спортском објекту.

-

менаџмент клубова,
редаре,
техничко особље одржавања спортског објекта и хигијене и
представнике МУП-а.

ЗОНА 2 УКЉУЧУЈЕ:

ЗОНА 2
МЕНАЏМЕНТ
(КЛУБ А )
МЕНАЏМЕНТ
(КЛУБ Б )
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РЕДАР
ТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ
ДЕЖУРНИ У ХАЛИ

1.
2.
3.
4.
5.

ПУБЛИКА

-

МАКС.БР

ОБАВЕЗНА ОПРЕМА

МЕСТО

5

СПИСАК, МАСКЕ, / ЛК.

ТРИБИНА

5

СПИСАК, МАСКЕ / ЛК

ТРИБИНА

1

АГЕНЦИЈА, УНИФОРМА,
МАСКА

ТРИБИНА

1

ОБЕЛЕЖЈЕ СПОРТСКОГ
ОБЈЕКТА, МАСКЕ

УНУТРАШЊЕ
ПРОСТОРИЈЕ У
ХАЛИ

0

ЗАБРАЊЕНО ПРИСУСТВО
ПУБЛИКЕ

У случају да гостујућа екипа нема 3 чланова менаџмента клуба, за
толико ће бити мањи број присутних на трибинама у сали.
У случају злоупотребе делегат је дужан да упозори домаћина,
организатора утакмице и без одлагања евидентира у извештају.
Клуб који се не придржава одредби биће санкционисан сходно
Пропозицијама такмичења и Дисциплинским правилником.

-

ЗОНА 3

-

спољашност спортског објекта, паркинг за службена лица и екипе, итд.

-

укључује редарску службу,
медицинско особље на улазима, и представнике МУП-а.

ЗОНА 3 УКЉУЧУЈЕ:

ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА У СПОРТСКИМ ДВОРАНАМА
ЗОНА 1
-

терен и појас око терена, тунел за излазак на терен,
свлачионице,
ходници,
амбуланта и
остале просторије које непосредно користе играчи и службена лица.

ЗОНА 1 УКЉУЧУЈЕ:
-

играче, стручни штаб, судије, делегата,
техничко особље за одржавање спортског објекта и хигијене,
камермана, фотографа, представнике КСС, (морају да имају
акредитације или видна обележја и обавезно носе заштитне маске)
- ОДГОВОРАН КЛУБ ОРГАНИЗАТОР
- СПРОВОДИ ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ
Делегат утакмице је дужан да упозори домаћина, организатора утакмице о
спровођењу ове мере.

ЗОНА 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ИГРАЧИ – ТИМ А
ИГРАЧИ – ТИМ Б
СТРУЧНИ ШТАБ –
КЛУБ - А
СТРУЧНИ ШТАБ –
КЛУБ - Б
ПРАТИОЦИ
ЕКИПЕ – КЛУБ А
ПРАТИОЦИ
ЕКИПЕ – КЛУБ Б
СУДИЈЕ
ДЕЛЕГАТ
ПОМОЋНЕ
СУДИЈЕ
СТАТИСТИКА
ТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ
БРИСАЧИ
ПАРКЕТА

МАКС.БР
12
12

ОБАВЕЗНА ОПРЕМА
ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК
ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

МЕСТО
ТЕРЕН/КЛУПА
ТЕРЕН/КЛУПА

2

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

2

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

7

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

7

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

2 /3
1

МАСКА

ТЕРЕН
ЗАПИСНИЧКИ СТО

3

( ВИЗИР / МАСКА )

ЗАПИСНИЧКИ СТО

2

МАСКА / ДИСТАНЦА
( ДЕЖУРНИ У ХАЛИ,
МАСКА )

ТЕРЕН

1

ВАН ТЕРЕНА

2

( МАСКЕ/ ДИСТАНЦА)

КОНСТРУКЦИЈА
КОША

13.

ПРЕС ФОТО

1

(ФОТО АПАРАТ , МАСКА,
ПРСЛУК)

ПОРЕД ТЕРЕНА

14.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РЕДАР

1

АГЕНЦИЈА , МАСКА

ПОРЕД ТЕРЕНА

ЗОНА 2
-

трибине,
просторије за медије,
контролне собе и станице,
остале унутрашње просторије у спортском објекту.

-

представнике медија,
менаџмент клубова,

ЗОНА 2 УКЉУЧУЈЕ:

-

камермане,
редаре,
техничко особље одржавања спортског објекта и хигијене и
представнике МУП-а.

ЗОНА 2
МЕНАЏМЕНТ
(КЛУБ А )
МЕНАЏМЕНТ
(КЛУБ Б )
ПРЕДСТАВНИЦИ
МЕДИЈА
КАМЕРМАН
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РЕДАР
ТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ
ДЕЖУРНИ У ХАЛИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПУБЛИКА

-

МАКС.БР

ОБАВЕЗНА ОПРЕМА

МЕСТО

5

СПИСАК, МАСКЕ, / ЛК.

ТРИБИНА

5

СПИСАК, МАСКЕ / ЛК

ТРИБИНА

1

АКРЕДИТАЦИЈА/МАСКА

ТРИБИНА

1

АКРЕДИТАЦИЈА/МАСКА
АГЕНЦИЈА, УНИФОРМА,
МАСКА

ТРИБИНА

1
2

ОБЕЛЕЖЈЕ СПОРТСКОГ
ОБЈЕКТА, МАСКЕ

0

ЗАБРАЊЕНО ПРИСУСТВО
ПУБЛИКЕ

ТРИБИНА
УНУТРАШЊЕ
ПРОСТОРИЈЕ У
ХАЛИ

У случају да гостујућа екипа нема 2 чланова менаџмента клуба, за
толико ће бити мањи број присутних на трибинама у сали.
У случају злоупотребе делегат је дужан да упозори домаћина,
организатора утакмице и без одлагања евидентира у извештају.
Клуб који се не придржава одредби биће санкционисан сходно
Пропозицијама такмичења и Дисциплинским правилником.

-

ЗОНА 3

-

спољашност спортског објекта, паркинг за службена лица и екипе, итд.

ЗОНА 3 УКЉУЧУЈЕ :
-

укључује редарску службу,
медицинско особље на улазима, и представнике МУП-а.

ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА У ШКОЛСКИМ САЛАМА
(сале без гледалишног простора)
ЗОНА 1
-

терен и појас око терена, тунел за излазак на терен,
свлачионице,
ходници,
остале просторије које непосредно користе играчи и службена лица.

-

играче, стручни штаб, судије, делегата,
техничко особље за одржавање спортског објекта и хигијене,
фотографа/ камермана, представнике КСС, (морају да имају
акредитације или видна обележја и обавезно носе заштитне маске)
ОДГОВОРАН КЛУБ ОРГАНИЗАТОР
СПРОВОДИ ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ

ЗОНА 1 УКЉУЧУЈЕ:

-

ЗОНА 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ИГРАЧИ – ТИМ А
ИГРАЧИ – ТИМ Б
СТРУЧНИ ШТАБ –
КЛУБ - А
СТРУЧНИ ШТАБ –
КЛУБ - Б
ПРАТИОЦИ
ЕКИПЕ – КЛУБ А
ПРАТИОЦИ
ЕКИПЕ – КЛУБ Б
СУДИЈЕ
ДЕЛЕГАТ
ПОМОЋНЕ
СУДИЈЕ
СТАТИСТИКА
ТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ
БРИСАЧИ
ПАРКЕТА

МАКС.БР
12
12

ОБАВЕЗНА ОПРЕМА
ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК
ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

МЕСТО
ТЕРЕН/КЛУПА
ТЕРЕН/КЛУПА

2

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

2

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

7

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

7

ЛИЦЕНЦНИ СПИСАК

ТЕРЕН/КЛУПА

2 /3
1

МАСКА

ТЕРЕН
ЗАПИСНИЧКИ СТО

3

( ВИЗИР / МАСКА )

ЗАПИСНИЧКИ СТО

2

МАСКА / ДИСТАНЦА
( ДЕЖУРНИ У ХАЛИ,
МАСКА )

ТЕРЕН

1

ВАН ТЕРЕНА

2

( МАСКЕ/ ДИСТАНЦА)

КОНСТРУКЦИЈА
КОША

13.

ПРЕС ФОТО

1

(ФОТО АПАРАТ , МАСКА,
ПРСЛУК)

ПОРЕД ТЕРЕНА

14.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РЕДАР

1

АГЕНЦИЈА , МАСКА

ПОРЕД ТЕРЕНА

ЗОНА 2
-

трибине,
просторије за медије,
контролне собе и станице,
остале унутрашње просторије у спортском објекту.

ЗОНА 2 УКЉУЧУЈЕ:
-

-

техничко особље одржавања спортског објекта и хигијене и
представнике МУП-а.

ЗОНА 2
МЕНАЏМЕНТ
(КЛУБ А )
МЕНАЏМЕНТ
(КЛУБ Б )
ВОЗАЧ ЕКИПЕ Б
ПРЕДСТАВНИЦИ
МЕДИЈА
КАМЕРМАН
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РЕДАР
ТЕХНИЧКО
ОСОБЉЕ
ДЕЖУРНИ У САЛИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПУБЛИКА

-

МАКС.БР

ОБАВЕЗНА ОПРЕМА

0

СПИСАК, МАСКЕ, / ЛК.

0

СПИСАК, МАСКЕ / ЛК

0

СПИСАК, МАСКЕ / ЛК

0

АКРЕДИТАЦИЈА/МАСКА

0

АКРЕДИТАЦИЈА/МАСКА
АГЕНЦИЈА, УНИФОРМА,
МАСКА

1
1

ОБЕЛЕЖЈЕ СПОРТСКОГ
ОБЈЕКТА, МАСКЕ

0

ЗАБРАЊЕНО ПРИСУСТВО
ПУБЛИКЕ

МЕСТО

УНУТРАШЊЕ
ПРОСТОРИЈЕ У
САЛИ

У случају злоупотребе делегат је дужан да упозори домаћина,
организатора утакмице и без одлагања евидентира у извештају,
Клуб који се не придржава одредби биће санкционисан сходно
Пропозицијама такмичења и Дисциплинским правилником.

-

ЗОНА 3
-

спољашност спортског објекта, паркинг за службена лица и екипе, итд.
укључује редарску службу,
медицинско особље на улазима, и представнике МУП-а.

Одржавање спортских тренинга и такмичења у затвореном простору
уколико се тренинг/такмичење одржава у објекту школе (сала за физичко)
временски размак између наставе и тренинга/такмичења мора бити најмање 2
сата, с тим што је директор школе одговоран за детаљну дезинфекцију сале,
коришћене опреме и справа, коришћених заједничких просторија, односно свих
просторија и опреме која је коришћена приликом тренинга, односно такмичења,
дозвољено је одржавање спортских тренинга и такмичења у затвореном
простору, без присуства публике;
активни учесници тренинга и такмичења (спортисти који учествују у
тренингу/ утакмици/такмичењу и судије) не морају носити заштитну маску,
остали учесници морају носити заштитну маску;
уколико тренирају или се такмиче малолетна лица, која морају бити у
присуству родитеља/одраслог, организатор тренинга или такмичења је дужан да
упозори пратиоце малолетног лица да не могу присустовати тренингу/такмичењу,
пре
почетка
тренинга/такмичења
сваком
активном
учеснику
тренинга/такмичења мери се телесна температура, те уколико учесник има
повишену телесну температуру (изнад 37 степени целзијуса) или друге знакове
респираторне инфекције (кашаљ, малаксалост, отежано дисање и др.) том лицу
неће бити дозвољен улазак у објекат, односно тренинг/такмичење,
на видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања,
на улазу у објекат и у салу у којој се одржава тренинг/такмичење обавезно
стоји дезо баријера,
свако ко улази у објекат, а биће присутан на тренингу/такмичењу
такмичењу мора дезинфиковати руке препаратом на бази 70% алкохола,
пре
почетка
тренинга/такмичења,
као
и
након
одржаног
тренинга/такмичења све просторије објекта морају бити проветрене, а подови,
опрема, справе и реквизити дезинфиковани,
уколико
постоји
могућност,
просторија
у
којој
се
одржава
тренинга/такмичења треба бити проветравана приридоном вентилацијом
(отварати или држати прозоре отворене),
коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње,
свлачионице, туш кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се
након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије,
уколико природа тренинга/такмичења такмичења дозвољава, препоручује
се да између такмичара буде физичка удаљеност најмање 1 метра,
опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након
сваке употребе,
дезинфекција руку, површина и опреме врши се препаратом на бази 70%
алкохола,
одговорно лице организатора тренинга/такмичења дужно је да, уколико
се у току такмичења јаве здравствени проблеми код такмичара, одн. активног
учесника такмичења, без одлагања удаљи то лице са такмичења, са препоруком
да се одмах јави надлежном дому здравља - COVID амбуланти.
− Овај закључак ради реализације доставти Министарству омладине и
спорта, Министарству проствете, науке и технолошког
развоја које ће по један примерак доставити школским управама, односно
школама и Инситуту за јавно здравље Србије ''Др Милан Јовановић Батут''.
08 Број: 53-00-7124/2020-2
У Београду, 14. септембар 2020. године
КРИЗНИ ШТАБ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

