
 

 

              ШКОЛСКО  ТАКМИЧЕЊЕ  У  ПЛИВАЊУ 
OПШТИНСКО- ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ  У  ПЛИВАЊУ  ЗА  УЧЕНИКЕ И УЧЕНИЦЕ   ОСНОВНИХ  И  

СРЕДЊИХ ШКОЛА ОДРЖАЋЕ СЕ 

                   На затвореном  базену    Спортског центра „Слана Бара“  

                      Улица  Сентандрејски пут 106b, Нови Сад 

  ЧЕТВРТАК    18.03.2021. ГОДИНЕ   

Сатница почетка такмичења за све категорије биће направљена по завршетку  
пријава. Поштујући све МЕРЕ  ЗАШТИТЕ  РАДИ  СУЗБИЈАЊА  ШИРЕЊА  ЗАРАЗНЕ 

БОЛЕСТИ COVID-19 И СМАЊЕЊА РИЗИКА ПРЕНОШЕЊА ВИРУСА SARS-Cov-2, НА 
ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ У НОВОМ САДУ ЗА УЧЕНИКЕ И УЧЕНИЦЕ ОСНОВНИХ И 
СРЕДЊИХ ШКОЛА . 
 
ЈЕДАН  УЧЕНИК  ИМА  ПРАВО  ДА   ПЛИВА  ЈЕДНУ  ДИСЦИПЛИНУ 

*НА ТАКМИЧЕЊУ СУ ОБАВЕЗНЕ СПОРТСКЕ КЊИЖИЦЕ  попуњене ( слика, печат преко слике,  
потпис  директора ) 
*ОБАВЕЗАН ЛЕКАРСКИ  ПРЕГЛЕД  ( не старији од 6 месеци)  
* ОБАВЕЗНА ИЗЈАВА   да учесник није био у свесном контакту са зараженом особом која болује 
од COVID -19 

Пријаве учесника можете доставити лично у канцеларију  Савеза за школски 
спорт града Новог Сада или послати на мејл Савеза  skolskisportns@gmail.com  
рок за достављање пријава је 10.03.2021. године. 

Накнадне  пријаве  и пријаве на дан такмичења као и промене дисциплина 
неће се примати.       

 Контакт телефон:  060/6350-076  

Координатор Јужнобачког округа 

                                                                                    Александра Марјанац  

13.02.2021. Нови Сад   



 

Протокол за наставак такмичења током Covida-19 пандемије  
 

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УЧЕСНИКЕ И СЛУЖБЕНА ЛИЦА У ПРИМЕНИ ПОСЕБНИХ ПРАВИЛА – 
МЕРА  ЗАШТИТЕ  РАДИ  СУЗБИЈАЊА  ШИРЕЊА  ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 И 
СМАЊЕЊА 
РИЗИКА ПРЕНОШЕЊА ВИРУСА SARS-Cov-2, НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ У НОВОМ САДУ 
ЗА УЧЕНИКЕ И УЧЕНИЦЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА  
 
 - Такмичење се организује без присуства публике; 
 -По завршетку пријаве биће направљена орјентациона сатница за долазак пливача на базен  
 - Свака особа која буде улазила у спортски објекат и базен  где се одржава такмичење, биће у обавези да 
прође кроз дезо баријеру уз обавезну дезинфекцију руку; 
 - Обавезно је поштовање процедуре  обележених траса улаза и излаза у спортски објекат; 
 - Обавезно је безконтактно мерење телесне температуре пре уласка у објекат ако је телесна температура   
виша од 37,2°C , препоручује се мерење температуре обичним топломером ); 
- На сваком столу ће се налазити течност за дезинфекцију руку – препарат на бази 70% алкохола; 
- Учесници и службена лица-који буду присуствовали , у обавези су да носе заштитне маске (такмичарима  
је дозвољено да скину заштитне маске у току такмичења) 
 Маска мора да се користи правилно , тако да све време буде покривен нос и уста; 
- Обавезно је поштовање међусобне физичке удаљености од 1,5 (једног) метра; 
- Дозвољени максималан број  присутних особа на базену  је 50 (педесет); 
- Пресвлачење се врши у свлачионици биће отворена , биће направљен редослед коришћења; 
- Учесници су у обавези да своју  гардеробу после пресвлачења понесу са собом на трибине базена  
, како би се омогућило организатору да изврши дезинфекцију и проветравање просторије за пресвлачење; 
Посебне мере за одржавање такмичења : 

 Пролазак кроз дезобаријеру 
 Мерење температуре на уласку у објекат 
 Дезинфекција руку 
 Дезинфекција опреме , након коришћења  
 Вођење евиденције доласка и одласка и распоред такмичења свих укључених особа 
 Луфтирање просторија  
 Минимално сат времена  између такмичења како би се дезинфиковала просторија  

 

Генерални секретар Савеза за школски спорт града Новог Сада  

                                                                                                             Александра Марјанац   
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Протокол за наставак такмичења током COVID-19 пандемије 

Физичка дистанца  - Обавезно је поштовање међусобне физичке удаљености од 1,5 (једног) метра; 

Мерење телесне температуре  - Обавезно је безконтактно мерење телесне температуре пре уласка у 
објекат ако је телесна температура виша од 37,2°C , препоручује се мерење температуре обичним 
топломером ) 
Маска  - Учесници и службена лица који буду присуствовали, у обавези су да носе заштитне маске 
(такмичарима је дозвољено да скину заштитне маске у току такмичења) током боравка у просторији и на 
такмичењу морају сви да носе маске. 
Маска мора да се користи правилно, тако да све време буде покривен нос и уста. 
 
Средства за дезинфекцију - Свака особа која буде улазила у спортски објекат и салу у којој се одржава 
такмичење, биће у обавези да прође кроз дезо баријеру уз обавезну дезинфекцију руку. 
 
Организацијско особље - Судије, обезбеђење, организатори, медији, лекарска служба морају да се 
придржавају овог протокола. 

Чишћење - Прање и чишћење и дезинфиковање објекта где се спроводи такмичење потребно је пре и 
након сваког такмичења очистити и дезинфиковати. 

Праћење здравственог стања - Такмичари, судије,наставници , организатори  требају пре доласка на 
такмичење да измере температуру ако је виша од 37,2°C или се особа не осећа добро, особа не долази на 
такмичење и  потребно је да се јави свом изабраном  лекару. За време такмичења пратиће се здравствено 
стање свих присутних.  

Свечана додела награда - Додела медаља на постољу ,предаја медаља у руку такмичара , такмичар  
медаљу сам ставља око врата, без руковања , особа која даје медаље мора носити маску.  

ОБАВЕЗНА  Документација на такмичењу 

- Спортска књижица (слика, печат школе преко слике , потпис директора) 

-Лекарски преглед  (не старији од шест месеци )  

-Изјава да учесник није био у свесном контакту са зараженом особом која болује од COVID -19 

Генерални секретар савеза за школски спорт града Новог Сада  

Александра Марјанац  



 

ИЗЈАВА 

Ја _____________________________________________________________, дајем сагласност да 
(име и презиме родитеља) 

моје дете_________________________________________________________________________________________________ 
(име и презиме ученика) 

МОЖЕ УЧЕСТОВАТИ на Општинском-Окружмном школском  такмичењу у 
пливању  – и да није био/била у свесном контакту са особом која болује 
од COVID-19 болести последњих 10 (десет) дана. 
 
У  Новом Саду  дана  18.03.2021.године  

        Потпис родитеља/старатеља 

__________________________________ 
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