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Здравствени протокол Савеза за синхроно пливање Србије на такмичењима 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1.1 Сва такмичења усвојена Календаром такмичења Савеза за синхроно пливањеСрбије (ССПС) 

одржавају се у организацији ССПС или Клубова ,чланова ССПС. 

1.2 Сва такмичења ССПС  одржавају се у складу са одлукама и препорукама Владе Републике србије, 

Министарства омладине и спорта Републике Србије, Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 

19 и овим Протоколом. 

2. ПРИСУСТВО на базену  
2.1Сва такмичења у организацији ССПС или Клубова, чланова ССПС, одржавају се без присуства 

публике, на отвореним или затвореном базену. 

2.1.1 Сва такмичења у организацији ССПС или Клубова, чланова ССПС, одржавају се без дефилеа 

учесника на почетку (крају) такмичења. 

2.1.2 Сва такмичења у организацији ССПС или Клубова, чланова ССПС, одржавају се без проглашења 

победника ( прописаног  Правилником о одржавању такмичења у ССПС , члан 49,став 3,4,5).Уколико се 

организује додела признања-на постоље је могућ излазак само 1 представника Клуба, који ће примити 

све медаље, за све дисциплине- у једном изласку - за свој Клуб.  

2.1.3Обавеза сваког учесника такмичења је да пре и после писања било каве изјаве, жалбе ( сл...) 

дезинфикује руке. 

2.2 Такмичењу могу присуствовати: 

• Званична лица Клубова -највише 3 члана  

• Новинари/фоторепортери  писаних и електронских медија-минималан потребан број а највише 
3 представника  

• Службена лица ССПС-минималан потребан број а највише 3 члана 

• Oдговорна лица такмичења-минимални потребан број за одржавање такмичења 

• Техничка лица такмичења-минимални потребан број за одржавање такмичења 
2.3 На пливалишту базена ни у једном моменту не сме бити присутан већи број лица  од прописаног 

броја  важећом Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и 

отвореном простору у моменту одржавања такмичења.  



 

 

2.4 У случају да службено лице ССПС присуствује такмичењу, чији организатор није ССПС, дужан је да о 

томе званично обавести организатора, најмање 12 часова пре тога , како би му улаз био организован. 

2.5 За време боравка на базену све особе наведене у члану 2.2 морају носити заштитне маске ( које су у 

обавези да сами обезбеде) преко уста и носа према слици(анимацији) истакнутој на улазу у базен.  

2.6 За време боравка на базену све особе наведене у члану 2.2 морају одржавати међусобно растојање 

од најмање 1,5 метар и боравити у предвиђеном простору за обављање њихове функције. 

2.7 Време уласка свих особа наведених чланом 2.2  на пливалиште базена је 15 минута пред почетак 

дисциплине у којој обављају своју функцију. 

2.8 Приликом уласка на базен свакој особи наведеној чланом 2.2 се мери телесна температура 

бесконтактним топломером.Мерење телесне температуре врши члан редарске службе ( или друго лице 

задужено од стране организатора такмичења ) најраније 45 мин пре почетка такмичења.Приликом 

мерења телесне температуре све особе су обавезне да носе заштитне маске које покривају уста и нос. 

Дозвољена телесна температура износи највише 36.9 целзијусових степени.У случају да је неком 

измерена телесна температура 37.0 или више целзијусових степени, одвојиће се у страну  и биће му 

након 10 мин поново мерена температура.У случају да при другом мерењу телесна температура износи 

36.9 или мање целзијусових степени омогућава му се присуство такмичењу. У случају да при другом 

мерењу телесна температура износи 37.0 или више целзијусових степени та особа не може 

присуствовати такмичењу и може бити замењена другом особом која може ући на базен по истој 

процедури. 

НАПОМЕНА : Одступања од вредности 37.0 степени у смислу одређивања повишене телесне 

температуре могу се применити у складу са прописаним вредностима за телесну температуру  

наведеним у упутству бесконтактног топломера којим се мери телесна температура. 

2.9У случају да  било која особа наведена у члану 2.2 приликом мрења телесне температуре одбије да 

стави заштитну маску  неће јој бити мерена температура и биће јој забрањен улазак на базен 

2.10 У случају да неко од особа наведених у члану 2.2 у току такмичења  скине маску или напусти своје 

прописано место за седење, односно обављање дужности, биће опоменута од стране редарске службе 

или овлашћеног лица ССПС  да врати маску на лице и да  се врати на место  обављања дужности.У 

случају да то обије биће удаљена са базена од стране редарске службе или овлашћеног лица 

организатора такмичења. 

3. ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА ТАКМИЧЕЊА (ОТ) 

3.1 Организатор такмичења (ОТ) је у обавези да испуни све прописане радње и обавезе предвиђене 

Законом који ту материју регулишу, као и да омогући пуну примену одлука и препорука Владе 



 

 

Републике Србије, Министарства омладине и спорта Републике Србије ,Кризног штаба за сузбијање 

болести COVID-19 и овог Протокола. 

3.2 ОТ  је дужан да обезбеди простор у ком ће бити одржани потребни и неопходни  технички састанци 

( технички, судијски , комисије за решавање жалби , итд...). 

3.3 Састанку присуствују само лица позвана од стране ОТ  или Главног судије такмичења.У просторији у 

којој се одржава неопходни технички састанак  мора бити обезбеђено растојање између присутних 

особа најмање од 1,5 до 2 метра и све присутне особе морају носити заштитну маску преко уста и 

носа.Одмах по завршеном састанку учесници морају напустити просторију, а у пливалиште базена могу 

ући у време прописано овим Протоколом. 

3.4 ОТ  обезбеђује: 

• бесконтакти топломер за мерење телесне температуре 

• присуство лица ( редарска служба или неко друго лице) за мерење температуре, које при 

мерењу телесне температуре мора носити маску преко уста и носа. 

• Заштитне маске за лице за лица која не поседују своју маску 

• Видна обележја -слике ( анимације) особе са правилно поставњеном маском на улазу у базен и 

на базену  

• На улазу у базен  дезо баријеру (  уколико није од стране спортског центра на ком је базен већ 

постављена) и средство за дезинфекцију руку  

• Само минималан потребан број званичних лица Клубова , новинара/фоторепортера,  Службених  

лица ,Oдговорних  лица такмичења и Техничких  лица такмичења за одржавање такмичења 

•  Само минималан потребан број техничких лица базена, за функционисање базена.Под 

техничким лицима подразумевају  се особе које брину о техничкој исправности објекта на ком 

се одржава такмичење. Улазак техничких лица базена на објекат регулише се актом објекта на 

ком се одржава такмичење, а који мора садржати и поступак мерења температуре. 

3.5 ОТ прослеђује распоред уласка учесника такмичења  на базен најмање 24часа пре почетка 
такмичења свим учесницима такмичења. 
3.5.1 ОТ доставља најксније 24 часа пре почетка такмичења обавезујућу  скицу креатња за учеснике 
такмичења. 
3.6 ОТ обавештава све учеснике такмичења Позивом за такмичење да ли је дозвоњен увид у 
лекарске прегледе и изјаве(прописане чланом 3.15) елетронским путем. Уколико је то дозвољено 
ОТ прописује време и форму за елетронско достављање наведене документације.У том случају на 



 

 

техничком састанку на такмичењу достављају се само изјаве о одустајању  са или без  лекарског 
оправдања , а у складу са важећим Правилником о организацији такмичења у ССПС. 
3.7 Представник ОТ измериће телесну температуру лицу које је задужено за мрење температуре на 

одређеном такмичењу, најмање 30 мин пре почетка мерења  телесне температуре другим 

.учесницима.Лице које има телесну температуру вишу од 37.о или више целзијусових степени не 

може обављати дужност и мора бити замењено. 

3.8 У случају да било која особа одбије да прође кроз дезо баријеру или дезинфикује руке 

(дозвољена је употреба и личног  средства за дезинфекцију руку) испред лица редарске службе 

неће јој бити дозвољен улазак на базен. 

3.9 Особе које седе за записничким или судијским столом морају седети на највећој могућој 

удаљености једна од дуге.  

3.10 Уколико није могућа  удаљеност особа за записничким или судијским  столом од минимум 1,5 

метар неопходно је да та лица носе маску преко уста и носа  и имају између себе другу постављену 

(преградну)  заштиту коју  обезбеђује ОТ.На столу мора бити постављено дезинфикционо средство.Вода 

се може користити али флашица мора бити видно обележена именом лица које је користи. 

3.11 Свлачионице и тушеви се могу користити на базену, (уколико СЦ то дозвољава својим Правилима) , 

уз обавезу дезинфиковања након сваке употребе. 

3.12 ОТ обезбеђује простор за загревање такмичара на сувом.Тај простор мора бити дезинфикован и 

довољно велики да такмичари могу имати међусобну прописану  дистанцу од минимум 1,5м. 

3.13 Чланови једног клуба могу седети заједно у предвиђеном простору за тај Клуб.  

3.14 Редраска служба или лица овлашена од ОТ су  задужена да спрече било какво групно задржавање 

у унутрашњости базена. 

3.15 ОТ је у обавези да прибави писану изјаву од сваког  регистрованог члана ССПС ,  који учествује на 

такмичењу .Писаном изјавом  регистрован члан ССПС  изјављује да у периоду од 10 дана од дана 

давања изјаве није био у свесном контакту са особом код које је потврђена болест COVID-19  и ту изјаву 

предаје делегату такмичења пре почетка такмичеања.Само чланови који су потписали наведену изјаву, 

могу бити учесници такмичења 

4.0 ОБАВЕЗЕ КЛУБОВА УЧЕСНИКА ТАКМИЧЕЊА 

4.1 Улазак екипе на базен и мерење температуре дозвољен је најраније 1,5 сат пре почетка расплива, 

по сатници и распореду који је претходно доставио ОТ. 



 

 

4.2 Максималан дозвољен број лица једне екипе, која могу  ући на базен, поред пријављених 

такмичара за учешће на такмичењу је 5, с тим да са такмичарима на пливалишту базена може бити 1 

лице( тренер са важећом дозволом за рад, у складу са Правилником ССПС). 

4.2.1 Сви учесници такмичења су у обавези да поштују доствљен распоред уласка на базен, расплива и 

кретања на базену. 

4.3Приликом уласка на базен чланови  екипе  су у обавези да носе заштитне маске (  које су сами 

обезбедили) на устима и носу и дозволе мерење телесне  температуре лицу овлашћеном за исто од 

стране ОТ. Приликом мерења телесне температуре све особе су обавезне да носе заштитне маске које 

покривају уста и нос. 

4.4 Дозвољена телесна температура износи највише 36.9 целзијусових степени.У случају да је неком 

измерена телесна температура 37.0 или више целзијусових степени, одвојиће се у страну  и биће му 

након 10 мин поново мерена температура.У случају да при другом мерењу телесна температура износи 

36.9 или мање целзијусових степени омогућава му се присуство такмичењу. У случају да при другом 

мерењу телесна температура износи 37.0 или више целзијусових степени , позива се лекар такмичења 

да одлучи о не/могућности учествовања на такмичењу. 

НАПОМЕНА : Одступања од вредности 37.0 степени у смислу одређивања повишене телесне 

температуре могу се применити у складу са прописаним вредностима за телесну температуру  

наведеним у упутству бесконтактног топломера којим се мери телесна температура. 

4.5 Уколико  је особа која је због телесне температуре  више од 37.0 степени одстрањена са такмчења, 

такмичар, тада тренер/овлашћено лице екипе  доноси одлуку о наступу дисциплине на такмичењу у 

којој тај такмичар наступа.Наступ те дисциплине мора бити  у складу са прописаним минималним 

бројем такмичара  ( важећи Правилник о организацији такмичења ССПС ) . 

4.6 Евентуално  не наступање такмичара/дисциплине због повишене телесне температуре ( више од 

37.0 степени) измерене на уласку на базен ће бити без казнених одредби за Клуб за који је такмичар 

регистрован. Мерење телесне температуре такмичарима врши се у присуству тренера или званичног 

лица клуба. 

4.7 У случају да  било која особа наведена у члану 4.2 приликом мрења телесне температуре одбије да 

стави заштитну маску  неће јој бити мерена температура и биће јој забрањен улазак на базен.У овом 

случају не наступање такмичара  за пријављену дисциплину на такмичењу се санкционише у складу са 

Правилником о организацији такмичења ССПС и Висином такси у ССПС у 2020. години, (усвојених  на 

седници УО ССПС -07.12.2019.) 



 

 

4.8 Сваки Клуб је у обавези да прибави писану изјаву од свог регистрованог члана који учествује на 

такмичењу , којом тај члан изјављује да у периоду од 10 дана од дана давања изјаве није био у свесном 

контакту са особом код које је потврђена болест COVID-19  и ту изјаву предаје делегату такмичења пре 

почетка такмичеања.Само чланови који су потписали наведену изјаву, могу бити учесници 

такмичења.Писану изјаву за малолетно лице потписује родитељ/старатељ. 

4.9 Такмичари и тренери- учесници такмичења могу скинути заштитне маске са лица, на пливалишту 

базена, у простору за загревање и простору одређеном за њихов боравак током такмичења  након 

мерењатемпературе и уласка на базен. 

4.10 Сваки такмичар може имати своју флашицу воде видно обележену коме припада и сме је 

користити само тај такмичар.Све искоришћене флашице , као и сав други отпад се баца у корпу за 

отпатке.О томе води рачуна тренер или званично лице Клуба. 

5.0 ПОСТУПАК УКОЛИКО СЕ У ТОКУ ТАКМИЧЕЊА ПОЈАВЕ СИМПТОМИ БОЛЕСТИ COVID – 19 

 5.1 У случају да у току трајања такмичења, учесник добије симптоме болести COVID -19,обавезан је  да 

оде у COVID амбуланту и на PCR тестирање , на захтев лекара COVID амбуланте на наведену болест.Од 

момента одласка  у COVID амбуланту учесник такмичења  је обавезан да се понаша у складу са 

препорукама свог доктора. Повратак у систем тренинга/такмичења  је у наведеном случају је у  складу 

са препорукама свог доктора и препорукама Здравствене комисије ССПС. 

5.2 Сви остали учесници такмичења у наведеном случају су у обавези да се понашају у складу са 

процедуром из члана 5.1. 

5.3 По завршетку такмичења и обавеза сваки учесник такмичења је у обавези да без задржавања у што 

краћем  могућем року напусти пливалиште базена на ком је такмичење одржано. 

6.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

6.1 О испуњењу свега горе наведеног брину се заједно и контролишу представник ОТ и делегат 

такмичења. 

6.2 Одредбе овог Протокола могу се мењати и усклађивати ,по његовом доношењу , са одредбама 

одлука и препорука надлежних државних органа Републике Србије, Кризног штаба или Завода за јавно 

здравље локалне самоуправе где се такмичење одржава, а које су донете након усвајања овог 

Протокола. 

6.3 Уколико Кризни штаб или Завод за јавно здравље локалне саоуправе  граде где се такмичење 

одржава донесе блаже или строжије мере у односу  на прописане овим Протоколом, обавеза ОТ је да о 

њима званично писаним путем обавести све учеснике ( и ССП Србије и ССП Београда) уз достављање 

званичног документа који детаљно описује нове дозвољене мере. 



 

 

6.4 Уколико нису испуњене све мере прописане овим Протоколом, Делегат такмичења је у обавези да 

наложи ОТ да отклони недостатке до почетка такмичења.У случају да ни тада нису испуњене мере 

прописане овим Протоколом, Делегат је у обавези да о томе обавести све представнике учеснике 

такмичења, који ће самостално донети одлуку о даљем не/учешћу, без последица отказивања. 

 

Ива Поповић, председник ССПС       

 

 

 

 

 


