UPUTE ZA PROVOĐENJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA I ORGANIZACIJE
NATJECANJA ZAGREBAČKOG ODBOJKAŠKOG SAVEZA NA OTVORENOM
– sezona 2020./2021. I.

UVOD

Ove upute pripremio je Zagrebački odbojkaški savez (u daljnjem tekst: ZOS) s ciljem pružanja općih
smjernica i uvjeta kojih se moraju pridržavati svi sudionici natjecanja Zagrebačkog odbojkaškog
saveza. Cilj je ostvariti sigurnu organizaciju natjecanja s obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom
koronavirusa (COVID-19).
Ove upute smatraju se privremenima i strogo povezanim s trenutačnom situacijom te će se redovito
ažurirati i nadopunjavati uzimajući u obzir mjere koje propisuju Stožer civilne zaštite Republike
Hrvatske, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatski olimpijski odbor,
Hrvatski odbojkaški savez i Sportski savez Grada Zagreba.
Veličina prostora i maksimalni broj osoba
Sukladno posljednje objavljenoj preporuci HZJZ za održavanje sportskih natjecanja na otvorenom od
13. lipnja 2020. godine, potrebno je osigurati najmanje 7 m2 neto površine poda po osobi odnosno 10
m2 bruto površine. Broj osoba pritom uključuje i trenere, organizatore i ostalo osoblje koje sudjeluje
u organizaciji natjecanja. Na vanjskim odbojkaškim terenima u Sportskom parku Mladost ukupna
veličina površine natjecateljskog prostora je cca 900 m2 iz čega proizlazi da je maksimalni broj svih
sudionika 90.
II.

OPĆE INFORMACIJE

Natjecanje se održava na vanjskim terenima u sportskom parku Mladost na dva odbojkaška terena.
Na ulazu u natjecateljski prostor nalazi se dezinfekcijsko sredstvo.
Svi sudionici natjecanja dužni su održavati propisanu udaljenost.
Organizatori i sastav ekipe
Na natjecanju sudjeluju samo službene osobe organizatora te ekipe koje odigravaju utakmice prema
planiranom rasporedu.
Svaka ekipa na natjecanje može dovesti broj maksimalno 15-16 osoba (14 sportaša, 1-2 trenera). Na
ulasku u natjecateljski prostor svi sudionici moraju imati zaštitnu masku za lice koju mogu skinuti za
vrijeme zagrijavanja i odigravanja utakmica. Na dan natjecanja, ekipe ne smiju na natjecanje dovesti
sportaše koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 i temperaturu 37,2°C i višu.
Službene osobe (voditelj natjecanja, COVID redar, liječnik, odbojkaški suci) moraju nositi zaštitnu
masku za lice ukoliko nisu u mogućnosti održavati propisanu udaljenost od najmanje 1,5 metra.
Svlačionice
Klubovi do daljnjega nemaju mogućnost korištenja svlačionica.
Gledatelji
Natjecanja se održavaju bez prisutnosti gledatelja.
III.

PROTOKOL DOLASKA NA NATJECANJE

Ekipe se okupljaju ispred natjecateljskog prostora vodeći pritom računa da se ne miješaju sa
protivničkom ekipom i da zadržavaju propisanu udaljenost.
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Ekipe mogu ući u natjecateljski prostor tek kada su prisutni svi njihovi sudionici natjecanja.
Neposredno prije ulaska u natjecateljski prostor javljaju se voditeljici natjecanja Petri Biti koja ih
dočekuje na ulazu i mjeri temperaturu svim sudionicima. Sudionik sa temperaturom 37,2°C i višom
neće moći ući u natjecateljski prostor.
Sudionici potom dezinficiraju ruke i ulaze na teren na kojem odigravaju utakmicu.
Ekipe koje ne odigravaju utakmicu zagrijavaju se izvan natjecateljskog prostora i dužne su održavati
propisani fizički razmak od najmanje 1,5 m.
Prilikom ulaska u natjecateljski prostor treneri su voditelju natjecanja dužni predati ispunjeni obrazac
evidencije prisutnih osoba.

IV.

UPUTE ZA VRIJEME ODRŽAVANJA NATJECANJA

Ekipe moraju izbjegavati fizički kontakt kao što su zagrljaji, rukovanja, davanje petice i slične
interakcije.
Ekipe ne smiju uspostavljati fizički kontakt s protivničkom ekipom, sucima i službenim osobama.
Po završetku posljednje utakmice, ekipa napušta natjecateljski prostor bez zadržavanja.

V.

DEZINFEKCIJA

Sudac ili zapisničar dužan je dezinficirati lopte za igranje nakon svakog seta.
Klubovi su dužni osigurati vlastiti dezinficijens za svoje lopte za zagrijavanje.

ZAGREBAČKI ODBOJKAŠKI SAVEZ

Objavljeno 4. svibnja 2021.

*Za nepridržavanje navedenih uputa koje se odnose na ponašanje igrača i službenih osoba kluba
tijekom održavanja natjecanja odgovorni su sami klubovi.

