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СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА – ЧЛАНИЦАМА САВЕЗА
СПОРТСКИМ РИБОЛОВЦИМА ИЗ СРБИЈЕ
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА И ТРЕНИНГА У ПРИМЕНИ МЕРА
ПРЕВЕНЦИЈЕ. СПРЕЧАВАЊA ШИРЕЊА И СМАЊЕЊА РИЗИКА БОЛЕСТИ - COVID 19
1. Такмичења свих спортских риболоваца Републике Србије у систему спорта спортске гране
– спортски риболов се могу одржавати уколико се од стране свих субјеката (спортисти,
тренери, овлашћена лица спортских организација - клубова и овлашћена лица домаћина
такмичења), омогући придржавање свих услова и мера, утврђених овом инструкцијом.

Упутства за период од 03.маја до 16 маја
- Такмичења се одвијају без присуства публике и без присуства трећих лица;
- судија, спортиста, тренер и домаћин такмичења, мора да долази и одлази са такмичења сам или
највише у друштву још једног лица;
- судија, спортиста, тренер и домаћин такмичења, при доласку и одласку и на самој такмичарској
стази, је дужан да се придржава свих мера физичког размака;
- Судија, спортиста, тренер се у смештајним објектима морају придржавати мера: коришћења
својих личних средстава за хигијену (сапуни, пешкири и др.), коришћења сопствених торби,
приликом исхране у смештају и приликом монтирања опреме, треба држати физички размак;
- Судије су дужне да за време припреме и такмичења обавезно носе маске и да се придржавају свих
мера физичког размака;
- За време извлачења стартних позиција (за време жребања), могу бити присутни: све судије, један
представник домаћина и по један представник такмичара или екипе (или такмичар). Сви који
учествују у жребању, морају да носе маске и рукавице и да поштују физичку удаљеност;
- За време припреме, самог такмичења и мерења, судије носе маске а тренери приликом уласка у
бокс код такмичара морају поштовати физичку удаљеност од такмичара;
- За време мерања само судије могу бити у боксу са такмичаром и на физичкој удаљености једни
од других;
- Приликом проглашења резултата и доделе пехара и медаља, такмичари морају да носе маске и
рукавице, као и сва лица која учествују у додели одличја;

- Организатори и домаћини су дужни да обезбеде: - сто димензија 1м * 1м, кога морају обавезно
дезинфиковати пре почетка извлачења и пре објављивања резултата, прскалицу са
дезинфекционим средством, маске за сваког учесника, посебну кесу у коју се бацају сва потрошена
пластична и друга амбалажа,

Сваки домаћин и учесник такмичења мора да се придржава упутстава и препорука које у том
тренутку прописује Савез спортских риболоваца Србије а на основу тренутне епидемиолошке
ситуације и инструкција кризног штаба Ковид 19;
Сваки организатор и учесник пријатељских такмичења мора да испоштује сва Правила везана за
Правилник о спортским приредбама и такмичењима које прописује Савез. (у прилогу Правилник)
Сваки организатор пријатељских такмичења мора да добије од Савеза сагласност за одржавање
тог такмичења.
СРЕЋНО И ЗДРАВО НАМ БИЛО!

