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ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА И ТРЕНИНГА У ПРИМЕНИ МЕРА 

ПРЕВЕНЦИЈЕ. СПРЕЧАВАЊA ШИРЕЊА И СМАЊЕЊА РИЗИКА  БОЛЕСТИ - COVID 19 

 
1. Такмичења се могу одржавати почев од 29.маја 2020. год. на отвореном простору, односно у 

спортским објектима отвореног типа. 

 

2. Такмичења свих спортиста Републике Србије у систему спорта Републике Србије 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. 

 

3. Спортисти се при доласку, одласку и током такмичења (или тренинга) морају придржавати 

следећих мера: 

 

- при доласку и одласку, спортиста је дужан да носи заштитну маску и рукавице;                                  

- спортиста мора да долази и одлази са такмичења сам или највише у друштву још једног лица;                

- при доласку и одласку, спортиста је дужан да се придржава свих мера физичког размака као 

мере превенције у Републици Србији, ради спречавања ширења COVID 19;                                                      

- при доласку и одласку и за време такмичења, спортиста мора да користи само своју боцу за 

воду и  не сме је делити ни са ким другим. То важи и за храну;                                                                                 

- по доласку на такмичење и након завршеног такмичења, спортиста је дужан да опере руке 

сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди.                                                                                                          

- на самој такмичарској стази, спортисти треба да избегавају физички контакт, или да га поштују 

са 2 метра удаљености.  

 

4. Спортисти се у смештајним објектима морају придржавати следећих мера: 

 

- спортиста мора користити своја лична средства за хигијену (сапуни, пешкири и др.):                                     

- спортиста мора своје ствари остављати у својој засебној торби, која је затворена;                              

- приликом исхране у смештају, спортиста може користити свако друго место за столом;                                           

- приликом монтирања опреме, спортиста треба држати растојање најмање 2 метра од других;                                       

- сва лица која раде у објектима које користе спортске екипе (рецепционари , конобари, кувари, 

лица за одржавање чистоће и др.), морају све време носити маске и рукавице и поштовати све 

остале утврђене мере превенције у Републици Србији, ради спречавања ширења COVID 19; 

 

5. Судије се при доласку, одласку и током такмичења морају придржавати следећих мера: 

 

- при доласку и одласку, и за време такмичења, судија је дужан да носи маску и рукавице;                                                                                                        

- судија мора да долази и одлази са такмичења сам или највише у друштву још једног лица;                                              

- при доласку и одласку, судија је дужан да се придржава свих мера физичког размака као мере 

превенције у Републици Србији, ради спречавања ширења COVID 19;                                                                                                                                            

- по доласку на такмичење и  након завршеног такмичења, судија је дужан да опере руке сапуном 

и водом у трајању од најмање 20 секунди;                                                                                                                               

- приликом 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 удаљеност од 2 

метра. Свако користи своју оловку и папир за писање и приликом извлачења бројева и стартних 
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позиција предаје потребну документацију за такмичење.                                                                                                         

- приликом контроле мамаца, прихране, прибора, судије морају бити на 2 метра од такмичара;                     

- приликом самог такмичења, ако морају, судије улазе у бокс на најмање 2 метра од такмичара; 

- приликом мерења улова, такмичар убацује рибу у припремљену кофу и помера се, судија тада 

узима кофу и убацује улов у мрежицу за мерење рибе.                                                                                                 

- приликом проглашења резултата и доделе пехара и медаља, такмичари морају да носе маске и 

рукавице, као и сва лица која учествију у додели одличја. 

 

6. Организатори и домаћни такмичења се морају придржавати следећих мера: 

 

- при доласку и одласку, организатори и домаћини су дужни да носе заштитне маске и рукавице;                           

- организатори и домаћини морају да долазе и одлазе са такмичења сами или највише у друштву 

још једног лица;                                                                                                                                                                           

- при доласку и одласку, организатори и домаћини су дужни да се придржавају свих мера 

физичког размака као мере превенције у Републици Србији, ради спречавања ширења COVID 19;                                                                           

- по доласку на такмичење и  након завршеног такмичења, организатори и домаћини су дужни да 

оперу руке сапуном и водом у  трајању од најмање 20 секунди;                                                                                        

 

Домаћини су дужни да обезбеде:                                                                                                                                 

- сто димензија 1м * 1м. Обавезно га дезинфиковати 1/2 сата пре почетка извлачења и 1/2 сата 

пре објављивања резултата;                                                                                                                            

- прскалицу са дезинфекционим средством;                                                                                                                 

- рукавице за судије, организаторе и домаћине;                                                                                           

- посебну кесу у коју се бацају сва потрошена пластична и друга амбалажа, као и папирне 

марамице, убруси,  рукавице, која се после такмичења (тренинга), одлаже као комунални отпад. 

 

7. Тренери се при доласку, одласку и током такмичења морају придржавати следећих мера: 

 

- при доласку и одласку, тренер је дужан да носи заштитну маску и рукавице;                                             

- тренер мора да долази и одлази са такмичења сам или највише у друштву још једног лица;                                  

- при доласку и одласку, тренер је дужан да се придржава свих мера физичког размака као мере 

превенције у Републици Србији, ради спречавања ширења COVID 19;                                                                                                                 

- по доласку на такмичење и  након завршеног такмичења, тренер је дужан да опере руке сапуном 

и водом у  трајању од најмање 20 секунди;                                                                                                         

- приликом пријаве такмичара или екипе, поштовати инструкције за извлачење стартних бројева и 

држати удаљеност од 2 метра;                                                                                                                                 

- приликом такмичења, за време уласка у бокс, тренер мора бити удаљен 2 метра од такмичара; 

 

8. Спортисти, судије, тренери, људи из организације и домаћини такмичења када нису на тренингу 

или такмичењу, дужни су да се придржавају  свих мера физичког размака као мере превенције у 

Републици Србији, ради спречавања ширења COVID 19; 

 

9. Уколико се код присутних појави било који симптом, који указује на COVID 19  инфекцију, 

такмичење (тренинг) се одмах прекида, особа са симптомима се одмах упућује лекару, а све 

особе које су биле у контакту се подвргавају тестирању на присуство COVID 19 инфекције и остају 

у изолацији док не добију резултате тестирања. 

 

Председник савеза спортских риболоваца Србије                                                                                                                             

Драган Бошковић  

 


