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Молимо све клубове да својим пливачима скрену пажњу на следеће:

- Време потребно за пријаву помоћнику стартера на помоћном старту би требало да буде

непосредно пред трку

- Моле се сви да пажљиво слушају инструкције помоћника стартера и да се не стварају

гужве испред помоћног старта

- После завршене трке, моле се сви пливачи да што пре изађу из воде и да се не враћају

истим путем већ степеницама директно на трибине.

- Скрећемо пажњу да тушеви неће бити у функцији.
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Улазак на објекат могућ је само непосредно пре почетка програма. Улазак на објекат је

организован и контролисан.

Обавеза је сваког клуба да обезбеди да сви учесници такмичења поседују заштитне маске и

назувице.

Улазак на објекат могућ је само лицима којима је на улазу у објекат измерена телесна

температура бесконтактним топломером. Одступање од вредности 37.0 у смислу одређивања

повишене телесне температуре могу се применити у складу са прописаним вредностима за

телесну температуру наведеним у упутству топломера којим се мери телесна температура

Улазак на објекат биће могућ само пливачима учесницима такмичења и тренерима са

важећом дозволом за рад.

Због ограничења у броју скрећемо пажњу да делегатима који нису уједно и тренери екипа

неће бити дозвољен улазак на трибине.
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Молимо све чланице да се придржавају прописаних мера и Здравственог протокола 

Пливачког савеза Србије, а посебно:

1. За време боравка на објекту сви учесници су у обавези да носе заштитне маске

преко уста и носа као и заштиту за обућу (назувице).

2. За време боравка на објекту сви учесници су у обавези да поштују прописану

међусобну физичку удаљеност од најмање 2m.

3. Препоручује се да сваки учесник такмичења одмах по завршеној својој трци

или завршеној обављеној дужности напусти објекат.

4. У случају да неко од учесника у току такмичења скине маску или напусти

прописано место за седење, односно обављање дужности биће опоменут од

стране редарске службе, а у случају да се оглуши о опомену биће удаљен са

базена. Страна 12



5. Обавеза је сваког клуба да у законски прописаном року за сваког учесника

такмичења или манифестације прибави доказ о обављеном прописаном

здравственом прегледу и да га достави организатору.

6. Сваки клуб је у обавези да прибави писану изјаву у којој спортиста,

тренер изјављује да у периоду од 10 дана од дана давања изјаве није свесно био у

контакту са особом код које је потврђена болест Covid-19 и да ту изјаву преда

организатору такмичења и манифестације.

Достављање изјаве је услов за учествовање на 

такмичењу!
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7. Пливачи и тренери су у обавези да све време носе заштитне маске и натикаче и

да се придржавају прописане међусобне физичке удаљености на објекту. Пливачи

су у обавези да носе заштитне маске преко уста и носа и у току загревања на сувом

и могу је скинути тек пре уласка у воду. Тренери су у обавези да носе маске и

натикаче све време док су у објекту. По завршетку своје трке пливачи су у обавези

да ставе заштитне маске одмах по доласку у део где узимају своје ствари за

пресвлачење.

8. Сваки пливач је дужан да по завршеној трци, уколико нема више пријављених

трка у периоду краћем од сат времена одмах оде у део за пресвлачење и напусти

базен.
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9. Гледање трка на базену или трибинама није дозвољено.

10. Сваки пливач је дужан да спакује своје ствари у торбу и да је затвори одмах по

завршетку пресвлачења. Тренер екипе је задужен да води рачуна о томе.

11. Сваки учесник такмичења и манифестације је у обавези да има своју флашицу

са водом или другим дозвољеним напитком, видно обележену коме припада и коју

не сме делити ни са ким. Све искоришћене флашице бацају се у корпу одмах по

завршеном коришћењу.
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Сви такмичари, тренери и судије су у обавези да понесу са собом своје легитимације у

циљу утврђивања идентитета такмичара, тренера, судија пре уласка на објекат, као и на

помоћном старту.

Сви такмичари који учествују на државним првенствима Србије и такмичењима у

организацији ПСС морају имати потврду о утврђеној здравственој способности у складу

са важећим Правилником о утврђивању здравствене способности спортиста за

обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима

(Правилник Министарства омладине и спорта РС).

Спортска удружења, односно њихови делегати имају обавезу да комесару такмичења

или Стручној служби ПСС доставе оверену потврду на меморандуму удружења којом

потврђују да су пријављени такмичари и тренери обавили прегледе у складу са Законом

о спорту и Правилником Министарства омладине и спорта РС о утврђивању

здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање

на спортским такмичењима, најкасније до краја састанка делегата, a пре почетка

такмичења. Потврда обавезно садржи име, презиме и регистарски број из такмичарске

легитимације сваког такмичара.
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Обавештавамо све клубове да ће моћи да користе трибине, али свако треће

седиште како би се испоштовала прописана физичка удаљеност, те молимо

све да поштују обележја на седиштима, без обзира на клупску припадност.

Скрећемо пажњу да тушеви неће моћи да се користе!

Страна 17



У складу са Здравственим протоколом ПСС НЕЋЕ БИТИ церемоније проглашења

победника и доделе медаља, као ни церемоније отварања такмичења.

По завршеном делу у одређеној станици која ће бити објављена на самом објекту, 1

тренер ће моћи да преузме медаље за своје пливаче или ће бити достављене накнадно.

Пехари и плакете за најуспешније ће бити накнадно достављене клубовима.

Стартнине ће се наплаћивати у току такмичења како би се избегла непотребна гужва.
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