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1. ОПШТА УПУТСТВА  

  

Овај протокол сачињен је са циљем спречавања могућег заражавања вирусом КОВИД-19 

спортиста, спортских стручњака, службених лица и свих осталих лица укључених у одигравање и 

организацију утакмица Одбојкашког савеза Београда.  

  

Сви учесници у организацији и спровођењу утакмице дужни су да се придржавају свих 

прописаних мера Владе Републике Србије које се односе на спречавање ширења заразне болести 

вирусом КОВИД-19.  

  

Мере и упутства за организацију утакмица предвиђене овим протоколом дужни да примењују 

сви одбојкашки клубови учесници регионалних лига и такмичења млађих категорија. 

  

Препорука је да сви наведени клубови, изврше једно ПЦР тестирање (или серолошко 

тестирање) играча и чланова стручног штаба пре почетка сезоне, а препоручује се и периодично ПЦР 

тестирање (или серолошко тестирање) у току такмичења а све у циљу откривања потенцијално 

инфицираних лица. Клубови су одговорни за здравствено стање играча и чланова стручног штаба.   

  

2. ПРОСТОР У СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА  

  

Простор спортског објекта чини:  

- терен и појас око терена, тунел (уколико постоји) за излазак на терен, свлачионице, 

ходници, амбуланта и остале просторије које непосредно користе играчи и службена 

лица.  

  

 

3. КАТЕГОРИЈЕ ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПРИСУСТВО НА УТАКМИЦИ  

  

У складу са одлуком надлежних органа Републике Србије присуство гледалаца на утакмицама у 

лигама Одбојкашког савеза Београда није дозвољено због опасности од ширења заразне болести 

вирусом КОВИД-19.  

  

На утакмицама могу бити само присутна лица која припадају следећим категоријама: играчи, 

стручни штаб, судије, делегат и контролор суђења, брисачи паркета, скупљачи лопти, медицинско 

особље, техничко особље за одржавање спортског објекта и хигијене, радарска служба, представници 

менаџмента клубова. 

  

  

4. БРОЈ ЛИЗА У ПРОТОКОЛУ ЗА УТАКМИЦУ  

  

 

  

Број лица потребно је свести на апсолутни минимум. 

  

УЛОГА  МАКС. БРОЈ   

Терен  

Делегат-Контролор  1  НОСИ МАСКУ  

Судије  2  БЕЗ МАСКИ  

Записничар и руковаоц 

семафора  

2  НОСЕ МАСКЕ  

Организатор  1 - 2  НОСЕ МАСКЕ  
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5. УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ПРОСТОРА И РЕКВИЗИТА   

 

На свим званичним и незваничним утакмицама неопходно је:  

- Појачати хигијенске мере и надзор у спортском објекту, свлачионицама и свим 

осталим просторијама уз обављање чешћег прања и дезинфиковања опреме, 

намештаја, прибора за рад итд.  

- Клуб домаћин је дужан да изврши дезинфекцију свих унутрашњих просторија у 

зонама 1 и 2, клупа за резервне играче сат времена пре почетка утакмице као и 

непосредно након њеног завршетка.  

- Пре почетка утакмице лопте којима се игра утакмица морају се дезинфиковати, а у 

паузама између сетова пожељно је дезинфиковати лопте за игру.  

- У свлачионицама и свим затвореним просторијама врата држати што је више могуће 

отворена, избегавати додиривање брава и поставити средства за дезинфекцију 

руку.  

- На улазима у делу спортског објекта у оквиру зоне 1 који користе играчи морају 

бити постављене дезо баријере.  

- Обавештењa – препоруке о свим хигијенско – здравственим превентивним мерама  

морају бити истакнута у свим деловима спортског објекта.  

  

6.  ПОНАШАЊЕ ЛИЦА У СПОРТСКОМ ОБЈЕКТУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УТАКМИЦЕ  

  

Ношење заштитних маски на затвореним просторима у оквиру спортског објекта је обавезно.  

Сви учесници у организацији и спровођењу утакмице дужни су да поштују мере које се односе 

на обавезно држање безбедне физичке дистанце од минимум 2 метра.  

Свим лицима којима је дозвољен улазак у спортски објекат, мора се обавити скенирање телесне 

температуре. Лицима код којих се установи повишена телесна температура (виша од 37,2) као и лица 

која одбију скенирање не могу ући у халу.  

Уколико постоје могућности препоручује се да се што више активности обавља на самом улазу 

у халу у простору између спољашњег дела хале и самог улаза.  

  

Посебна упутства за играче и службена лица на терену:  

- Сва лица морају се придржавати правила везаних за држање минималне физичке 

дистанце.  

- Медицинско особље сваког клуба дужно је да према ранијим препорукама води 

евиденцију и прати здравствено стање својих играча и чланова стручног штаба 

непосредно пре утакмице.  

- Приликом доласка у спортски објекат сви играчи и службена лица морају носити 

заштитне маске.  

- Забрањено је задржавање у свлачионицама дуже од 30 минута.  

- Забрањено је међусобно руковање у рестриктивном простору као и на терену пре 

почетка утакмице између играча и судија.  

- Излаз за играче и службена лица, тунел (уколико постоји) за излазак на терен морају 

бити без деце, маскота или било ког другог особља.  

- Особље у спортским објектима задужени за брисање паркета у току утакмице морају 

периодично да дезинфикују руке.  

- Уколико се пре почетка, током или на крају утакмице, све до напуштања просторија 

спортског објекта, појави било који симптом, ког било ког члана екипе (играчи, 
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стручни штаб, чланови управе), који указује на КОВИД-19 инфекцију, особа са 

симптомима се одмах упућује лекару.   

- Обавеза делегата је да евидентира у свом извештају податке лица из претходног 

става.   

- Организатор је дужан да извештај лекара, за лице из претходног става, достави 

руководству такмичења. Уколико се потврди присуство вируса КОВИД-19 код 

евидентираног члана екипе, остали чланови екипе су дужни да прате своје 

здравствено стање, и тек уколико се појави било који симптом који указује на 

КОВИД-19 инфекцију, то лице се упућује лекару. Управа клуба је дужна да обавести 

и достави извештај лекара руководству такмичења о сваком новом случају присуства 

вируса КОВИД-19 код члана екипе. 

  

 

  

7.  ПРЕПОРУКЕ  

  

На свим званичним и незваничним утакмицама препоручује се следеће:  

- Организатор је дужан да на записничком столу обезбеди резервне макске (једно паковање), 

рукавице (једно паковање) и гел на бази алкохола за дезинфекцију руку.  

- Клубови сами обезбеђују да сваки играч или члан стручног штаба користи личне пешкире и 

флашице за воду.  

- Препорука је да скупљачи лопти и брзи брисачи буду не млађи од 14 година, како би били у 

могућности да лакше обављају своје дужности у погледу хигијснских мера.  

- Препорука је да се измежу сетова дезинфикују клупе за резерве играче, пре доласка екипе на 

исте.  

- Клубови се обавезују да обезбеде да нико са симптомима КОВИД-19 и онима који су дошли у 

контакт са било ким ко има симптоме КОВИД-19 у последњих 14 дана не присуствује догађају.  

- Препорука је да се обезбеде посебне свлачионице/просторије за службена лица, и то једна за  

првог судију, другог судију и делегата-контролора, а једна за записничара и линијске судије.   

  

  


