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ПРОТОКОЛ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА У КАРАТЕ САВЕЗУ ВОЈВОДИЈЕ У ВАНРЕДНИМ
ОКОЛНОСТИМА ПРОУЗРОКОВАНЕ ШИРЕЊЕМ ВИРУСА COVID-19
У ТАКМИЧАРСКОЈ 2020/2021. СЕЗОНИ
1. ОПШТА УПУТСТВА
Овај протокол је израђен са циљем спречавања могућег заражавања COVID-19 вирусном
инфекцијом спортиста, спортских стручњака, службених лица и свих осталих лица
укључених на такмичењима на нивоу Карате савеза Војводине.
Сви учесници у организацији и спровођењу такмичења предвиђено овим протоколом дужни
су да се придржавају свих прописаних мера Владе Републике Србије које се односе на
спречавање ширења вирусне инфекције COVID-19.
Мере за организацију такмичења предвиђене овим протоколом дужни су да примењују сви
клубови учесници у такмичењу Карате савеза Војводине, с тим да непоштовање мера
повлачи дисциплинску одговорност клубова у складу са одредбама Дисциплинског
правилника КФС. Контролу спровођења овог протокола врши делегат такмичења.
2. КАТЕГОРИЈЕ ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПРИСУСТВО НА ТАКМИЧЕЊУ
У складу са одлуком надлежних органа Републике Србије, на такмичењима Карате савеза
Војводине није дозвољено присуство публике због опасности ширења вирусне инфекције
КОВИД 19.
На такмичењима могу бити присутна лица која су ангажована у сврху спровођења
такмичења уз јасно истакнуте важеће акредитације.
3. УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ПРОСТОРИЈА ЗА ОДВИЈАЊЕ ТАКМИЧЕЊА
 Појачати хигијенске мере и надзор у сали, на трибинама, свлачионицама и осталим
просторијама, а уз чешће прање и дезинфиковање опреме и реквизита који се
користе.
 У свлачионицама и свим затвореним просторијама врата држати што је могуће више
отворена, избегавати додиривање брава и на видна места поставити средства за
дезинфекцију руку.
 Обавештење о свим препорученим хигијенско–здравственим превентивним
мерама мора бити истакнуто на свим видним местима у спортском објекту.
4. ПОНАШАЊЕ ЛИЦА У СПОРТСКОМ ОБЈЕКТУ ЗА ВРЕМЕ ТАКМИЧЕЊА
 Ношење заштитних маски на отвореним и затвореним просторима у оквиру
спортског објекта где се одвија такмичење је обавезно.
 Сви учесници у организацији и спровођењу такмичења дужни су да поштују све
мере које се односе на обавезно држање физичке дистанце од најмање 1,5
метара.
 Препоручује се мерење телесне темпертуре свим лицима којима је дозвољен улазак
у објекат где се одржава такмичење.
 Препоручује се да се што више активности одвија на отвореном простору објекта ,
уколико за то постоји могућност.

4.1. ПОСЕБНА УПУТСТВА ЗА ТАКМИЧАРЕ И СЛУЖБЕНА ЛИЦА
 Сва лица се морају придржавати правила везаних за држање минималне физичке
дистанце.
 Медицинско особље дужно је да према ранијим препорукама прати здравствено
стање учесника.
 Приликом доласка на такмичење сви такмичари и службена лица морају носити
заштитне маске.
 Забрањено је задржавање у свлачионицама дуже од 30 (тридесет) минута.
 Забрањено је међусобно руковање у рестриктивном простору и спортској сали за
такмичење пре почетка, у току и по завршетку такмичења између такмичара и
службених лица.
 Редари и помоћно особље морају периодично да дезинфикују руке.
4.2. МЕДИЈИ
 Приступ службеним просторијама дозвољен је лицима који су акредитовани као
новинари и камермани, уз обавезно ношење заштитних маски.
 Представници медија на местима на којима се налазе у току такмичења морају
поштовати правило држања минималне физичке дистанце и носити заштитне
маске.
 Конференције пре и на крају такмичења су дозвољене, али само уз поштовање свих
препоручених мера које се односе на ношење заштитних маски и држање физичке
дистанце.
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