Број: 333/2020
Датум: 14.08.2020.
ЗДРАВСТВЕНИ ПРОТОКОЛ ВАТЕРПОЛО САВЕЗА СРБИЈЕ
О ПОНАШАЊУ ТАКМИЧАРА, СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА И ПРЕДСТАВНИКА
КЛУБОВА НА ТАКМИЧЕЊИМА КОЈА СЕ ИГРАЈУ ПО ТУРНИРСКОМ СИСТЕМУ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Сва такмичења која се играју по турнирском систему а која приређује
Ватерполо савез Србије (даље: ВСС), одигравају се у организацији клуба
домаћина турнира;
2. Сва такмичења ВСС се одигравају 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.
1.
2.

3.
4.
5.

2. ПРИСУСТВО ПУБЛИКЕ
Турнирска такмичења која организује ВСС играју се без присуства публике,
без обзира да ли се одигравају на отвореном или затвореном базену;
Утакмици коју њихов клуб одиграва може присуствовати само делегација
клуба од највише 5 чланова. Званични представник клуба је обавезан да о
присуству делегације клуба обавести представника клуба организатора и
делегата ТК ВСС или представника ВСС на турниру и да заједно координирају
улазак делегације клуба на базен. Један члан делегације клуба је истовремено
и делегат клуба на утакмици;
За време боравка на базену сви чланови делегације клуба морају носити
заштитне маске преко уста и носа према слици (анимацији) истакнутој на
улазу у базен;
За време боравка на базену чланови делегације клуба морају седети на
прописаној удаљености од 2 метра у простору који је клуб организатор
предвидео за седење чланова делегације клуба који одиграва утакмицу;
Време уласка на базен чланова делегације клуба је 10 минута пред почетак
утакмице коју њихов клуб одиграва. Напуштање базена је одмах по завршетку
утакмице коју је њихов клуб одиграо;
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6. Приликом уласка на базен сваком члану делегације клуба се мери телесна
температура бесконтактним топломером. Мерење телесне температуре врши
члан редарске службе најраније 30 минута пред почетак утакмице. Приликом
мерења телесне температуре чланови делегације клуба су обавезни да носе
заштитне маске које покривају уста и нос. Дозвољена телесна температура
износи највише 36.9 целзијусових степени. У случају да неко од чланова
делегације има телесну температуру 37.0 или више целзијусових степени
приликом мерења одвојиће се у страну и биће му, након 5 минута, поново
мерена температура. У случају да при другом мерењу телесна температура
члана делегације клуба износи 36.9 или мање целзијусових степени омогућава
му се присуство утакмици. У случају да је при другом мерењу телесна
температура 37.0 или више целзијусових степени тај члан делегације клуба не
може присуствовати утакмици као ни наредним утакмицама клуба на
турниру;
7. У случају да било који члан клуба приликом мерења телесне температуре
одбије да стави заштитну маску неће му бити мерена температура и биће му
забрањен улазак на базен;
8. У случају да неко од чланова делегације клуба у току утакмице скине маску
или напусти своје прописано место за седење на трибинама одмах ће бити
удаљен са базена од стране редарске службе.
1.

2.
3.
4.

3. ОБАВЕЗЕ КЛУБА ОРГАНИЗАТОРА
Клуб организатор је обавезан да испуни све прописане радње и обавезе
предвиђене Законом који ту материју регулишу, као и омогући пуну примену
одлука и препорука Владе Републике Србије, Министарства омладине и
спорта Републике Србије, Кризног штаба за сузбијање болести COVID-19 и
овим Протоколом.
Клуб организатор је дужан да обезбеди простор на отвореном на којем ће
бити одржан технички састанак. Простор може бити у непосредној близини
објекта где се турнир одиграва;
Клуб организатор обезбеђује присуство редарске службе чији сви чланови
морају носити маске на улазима у базен као и у унутрашњем простору базена.
Руководиоци редарске службе вршиће мерење телесне температуре
бесконтактним топломером члановима редарске службе пре ступања на
дужност на базену. Члан редарске службе који има телесну температуру 37.0
или више целзијусових степени не може обављати дужност и мора бити
замењен;
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5. Руководиоци редарске службе, или чланови редарске службе који они одреде,
мериће бесконтактним топломером телесну темпаратуру свим лицима који
улазе у унутрашњост базена (техничка и службена лица, играчи, тренери,
службене особе ВСС, чланови делегације клуба);
6. Клуб организатор је дужан да видно истакне слику (анимацију) особе са
правилно постављеном маском на улазу на базен на месту где се приступа
мерењу телесне температуре.
7. На улазу за такмичаре, службене особе ВСС, техничка и службена лица као и за
чланове делегације клуба који игра утакмицу неопходно је поставити нагазне
сунђере се дезинфекционим средством преко којих је обавезан пролаз свих
лица која улазе у унутрашњост базена (дезо баријера);
8. На самом улазу у унутрашњост базена је неопходно поставити средство за
дезинфекцију руку која је обавезна за све који улазе у унутрашњост базена;
9. У случају да било која особа одбије да уђе у унутрашњост базена газећи
сунђере натопљене средством за дезинфекцију обуће (дезо баријера) или
одбије да дезинфикује руке средством за дезинфекцију на улазу (дозвољено је
и коришћење личног средства за дезинфекцију руку испред представника
редарске службе) неће јој бити дозвољен улазак у унутрашњост базена;
10. Потребно је обезбедити присуство само најминималнијег броја техничких
лица за функционисање рада базена (не више од 5) као и службених лица за
рад за записничким столом (не више од 6 укључујући лекара на турниру) и
двојице гол судија. Све ове особе за време боравка у унутрашњости базена
морају носити заштитну маску преко уста и носа;
11. Потребно је обезбедити простор на трибинама за пресвлачење играча. Тај
простор мора да буде довољно велики да се играчи, уз физичку дистанцу од 2
метра између њих, могу пресвући без гурања или додиривања и где могу
обавити загревање на сувом пред утакмицу;
12. Потребно је обезбедити простор где ће, након пресвлачења и загревања на
сувом пред утакмицу, играчи оставити торбе са одећом са најмањим размаком
од један метар између торби;
13. Након пресвлачења играча неопходно је дезинфекционим средством
пребрисати простор где су се играчи пресвлачили како би се на истом месту
могли обући након завршене утакмице;
14. Простор око записничког стола мора бити дезинфикован и на столу
постављено средство за дезинфекцију руку;
15. Простор у којем седе чланови делегација клубова који одигравају утакмицу
мора бити очишћен и дезинфикован пре уласка чланова делегације и одмах по
њиховом напуштању тог простора по завршетку утакмице;
ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ
11040 Београд, Сметанина 2
тел/факс: 011/ 2668 657, 2668 634
е-mail: office@swpf.net

16. Поред клупа за резервне играче као и код записничког стола и у делу
предвиђеном за седење делегација клубова је неопходно поставити корпе за
отпатке са кесом које је потребно испразнити одмах по завршетку утакмице и
поставити нову кесу у корпу;
17. Тушеви на базену се не смеју користити и неопходно је физички онемогућити
приступ истима;
18. Свлачионице се не могу користити и неопходно је физички онемогућити
приступ истима;
19. У тоалету је неопходно поставити сапун за руке, убрусе за брисање руку и
средство за дезинфекцију руку као и видно истаћи упутство за прање руку;
20. Редарска служба је задужена да спречи било какво групно задржавање у
оквиру унутрашњости базена;
21. У случају да на турнир клуб доведе више од Пропозицијама прописаног броја
играча, они играчи који нису у саставу екипе морају имати обезбеђено место
за седење на трибинама са прописаном раздаљином од најмање два метра
између два играча. Највећи број ових играча који могу ући у унутрашњост
базена је три по клубу и ти играчи не могу учествовати у загревању пред
утакмицу;
22. Делегат клуба мора седети на трибинама, са члановима делегације клуба,
поштујући прописану физичку дистанцу од било које друге особе (играчи који
се пресвлаче или врше суво загревање пред утакмицу).
4. ОБАВЕЗЕ КЛУБОВА УЧЕСНИКА:
1. Улазак на трибине у део за пресвлачење је дозвољен најраније један сат пред
почетак утакмице;
2. Време почетка контролисања телесне температуре и уласка у унутрашњост
базена је један сат и 15 минута пред почетак утакмице;
3. Приликом уласка у унутрашњост базена члан редарске службе сваком играчу
и тренеру клуба се мери телесна температура бесконтактним топломером.
Приликом мерења телесне температуре играчи и тренери клуба су обавезни
да носе заштитне маске које покривају уста и нос. Дозвољена телесна
температура износи највише 36.9 целзијусових степени. У случају да неко од
играча или тренера има телесну температуру 37.0 или више целзијусових
степени приликом мерења одвојиће се у страну и биће му, након 5 минута,
поново мерена температура. У случају да је при другом мерењу телесна
температура играча и тренера клуба 36.9 или мање целзијусових степени
омогућава му се присуство утакмици. У случају да је при другом мерењу
телесна температура 37.0 или више целзијусових степени исти поступак ће се
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поновити и трећи пут након 5 минута. Ако је и након трећег мерења телесна
температура износи 37.0 или више целзијусових степени тај играч или тренер
не може учествовати ни у наредним утакмицама клуба на турниру.
У случају да је при трећем мерењу телесна температура играча и тренера
клуба 36.9 или мање целзијусових степени омогућава му се учешће на
утакмици;
4. Мерење телесне температуре играчима се врши уз присуство тренера клуба;
5. Приликом мерења телесне температуре играчима и тренерима неопходно је
ношење заштитних маски које покривају уста и нос;
6. Обавеза клуба је да обезбеди да сви његови играчи и тренери поседују
заштитне маске;
7. Играч или тренер који нема заштитну маску неће моћи да приступи мерењу
телесне температуре и да уђе у унутрашњост базена;
8. Препоручује се свим клубовима да пре почетка такмичења изврше лекарски
преглед својих спортиста који учествују на такмичењу код здравственог
радника са важећом лиценцом као меру превенције за спречавање ширења
вируса SARS-COV2;
9. Сваки клуб је дужан да од свог такмичара који учествује на такмичењу
прибави писану изјаву којим тај спортиста 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;
10. Највећи број одоба који једна екипа може да садржи при уласку у
унутрашњост базена је 21 (18 играча и три тренера. Ако екипа има свог
доктора или физиотерапеута он се укључује у квоту од три тренера);
11. Обавеза сваког играча и тренера клуба је да у унутрашњости базена носи
заштитну маску која покрива уста и нос;
12. Играчи могу да скину заштитне маске тек по завршетку загревања на сувом,
односно пре уласка у воду, а тренери могу да скину заштитне маске
непосредно пре почетка утакмице;
13. Одмах по завршетку утакмице тренери су дужни да ставе заштитне маске а
играчи су дужни да ставе заштитне маске одмах по доласку у део где узимају
ствари за пресвлачење;
14. Одмах по уласку у унутрашњост базена екипе одлазе на трибине у део који је
одређен за пресвлачење екипа и за загревање на сувом пред утакмицу;
15. Сваки играч је дужан да спакује своје ствари у торбу и сту затвори одмах по
завршетку пресвлачења. Тренер екипе је задужен да води рачуна о томе;

ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ
11040 Београд, Сметанина 2
тел/факс: 011/ 2668 657, 2668 634
е-mail: office@swpf.net

16. Сваки играч је дужан да има своју флашицу са водом или другим дозвољеним
напитком, видно обележену коме припада, и коју сме користити само тај
играч. О томе рачуна води тренер екипе. Флашице са водом или другим
дозвољеним напитком су у надлежности играча и не обезбеђује их клуб
организатор, као ни воду за пиће у току утакмице;
17. Све искоришћене флашице као и сви други отпатци се бацају у корпу за
отпатке која се налази поред клупе екипе;
18. Улазак у базен је дозвољен тек када је базен слободан, односно када су екипе
које су завршиле претходну утакмицу веч напустиле базен и отишле у део за
пресвлачење;
19. Одмах по завршетку своје утакмице екипе долазе у део за пресвлачење и по
завршеном пресвлачењу напуштају базен;
20. Гледање других утакмица на турниру није дозвољено;
21. У случају да ВСС или клуб организатор обезбеде директан стриминг свих
утакмица на турнирима улазак сниматеља утакмица од стране клуба учесника
није дозвољен обзиром да ће све утакмице моћи да буду одгледане у сваком
термину. У случају да ВСС или клуб организатор не обезбеде директан
стриминг свих утакмица на турниру, присуство сниматеља клуба је могуће
само као члана делегације клуба који игра утакмицу. ВСС или клуб
организатор ће благовремено доставити свим клубовима и средствима јавног
информисања адресе линка на којима ће се вршити директан стриминг
утакмица уколико је исти обезбеђен;
22. Сваки клуб је дужан да достави ВСС писаним путем сагласност за директан
стриминг свих утакмица у којима наступају малолетна лица а које игра на
турниру. Ако се тражена сагласност не достави директног стриминга
утакмица тог клуба неће бити;
23. Утакмица неће имати званично поздрављање играча, тренера и службених
особа ВСС;
24. Делегати клубова немају право да седе за записничким столом. У случају да
клуб жели да има свог делегата он мора бити члан делегације клуба којој је
омогућено присуство утакмици;
25. Записник се неће потписивати већ ће делегат ТК ВСС потписати Записник
утакмице и скенирану копију послати електронском поштом на адресу
електронске поште клуба;
26. Евентуална жалба од стране клуба се улаже путем електронске поште а такса
за жалбу се уплаћује електронски;
27. Све евентуалне казне за дисциплинске прекршаје играча или тренера клуба се
достављају електронским путем;
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28. Додела пехара и медаља ће се обавити на начин да ће делегат ТК ВСС предати
пехар и медаље тренеру клуба. Пехар и медаље претходно морају бити
дезинфиковани средстбом за дезинфекцију.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

5. ОБАВЕЗЕ СЛУЖБЕНИХ ОСОБА ВСС
Улазак на базен је дозвољен делегатима најраније 45 један сат пред почетак
утакмице а судијама најраније 30 минута пред почетак утакмице;
Време почетка контролисања телесне температуре и уласка на базен је 15
минута пред почетак најранијег времена уласка у унутрашњост базена;
Приликом уласка у унутрашњост базена свакој службеној особи ВСС се мери
телесна температура бесконтактним топломером од стране члана редарске
службе. Приликом мерења телесне температуре службене особе ВСС су
обавезне да носе заштитне маске које покривају уста и нос. Дозвољена
телесна температура је највише 36.9 целзијусових степени. У случају да неко
од службених особа ВСС има телесну температуру 37.0 или више целзијусових
степени приликом мерења одвојиће се у страну и биће му, након 5 минута,
поново мерена температура. У случају да при другом мерењу телесна
температура службене особе ВСС износи 36.9 или мање целзијусових степени
омогућава му се присуство утакмици. У случају да је при другом мерењу
телесна температура 37.0 или више целзијусових степени исти поступак ће се
поновити и трећи пут након 5 минута. Ако је и након трећег мерења телесна
температура износи 37.0 или више целзијусових степени та службена особа
ВСС не може учествовати у наредним утакмицама на турниру. У случају да при
трећем мерењу телесна температура службене особе ВСС износи 36.9 или
мање целзијусових степени омогућава јој се учешће на утакмици;
Службене особе ВСС су дужне да саме обезбеде заштитне маске које покривају
уста и нос;
Приликом мерења телесне температуре службеним лицима ВСС неопходно је
ношење заштитних маски које покривају уста и нос;
Обавеза службених особа ВСС је да у унутрашњост базена уђу у својој
униформи. Пресвлачење у унутрашњости базена пре и после утакмице није
дозвољено;
Обавеза службене особе ВСС је да са собом понесе флашицу воде или другог
дозвољеног напитка, која мора бити видно обележена коме припада;
Обавеза службене особе ВСС је да за време боравка у унутрашњости базена
носи заштитну маску која покрива уста и нос а да је судије могу скинути
непосредно пред почетак утакмице и обавезно је ставити поново одмах по
завршетку утакмице;
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9. Одмах по завршетку обављања дужности на утакмици судија је дужан
напустити базен без икаквог задржавања;
10. Све евентуалне дисциплинске пријаве против играча, тренера, или члана
делегације клуба која присуствује утакмици подноси се електронски.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6. ОБАВЕЗЕ ТЕХНИЧКИХ И СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА НА ТУРНИРУ
Под техничким лицима се подразумевају особе које се брину о техничкој
исправности објекта на којем се игра турнир (мајстори, чистачице,
руководство објекта);
Под службеним лицима на турниру се подразумевају лекар турнира, гол
судије, највише две особе које раде директан стриминг утакмица и особе које
обављају дужност за записничким столом;
Улазак техничких лица на објекат се регулише актом објекта на којем се
турнир одиграва а који прописује тај поступак који мора садржати и мерење
телесне температуре;
Боравак техничких лица у унутрашњости базена је могућ само док обављању
своју дужност и тада морају носити заштитне маске које покривају уста и нос;
Службеним лицима је улазак у унутрашњост базена је дозвољен најраније
један сат пред почетак утакмице;
Време почетка контролисања телесне температуре и уласка у унутрашњост
базена је 15 минута пред почетак најранијег времена уласка на базен;
Приликом уласка у унутрашњост базена сваком службеном лицу се мери
телесна температура бесконтактним топломером од стране члана редарске
службе. Приликом мерења телесне температуре службена лица су обавезна да
носе заштитне маске које покривају уста и нос. Дозвољена телесна
температура је највише 36.9 целзијусових степени. У случају да неко од
службених особа има телесну температуру 37.0 или више целзијусових
степени приликом мерења одвојиће се у страну и биће му, након 5 минута,
поново мерена температура. У случају да је при другом мерењу телесна
температура службеног лица износи 36.9 или мање целзијусових степени
омогућава му се присуство утакмици. У случају да при другом мерењу телесна
температура износи 37.0 или више целзијусових степени исти поступак ће се
поновити и трећи пут након 5 минута. Ако је и након трећег мерења телесна
температура износи 37.0 или више целзијусових степени то службено лице не
може учествовати у наредним утакмицама на турниру. У случају да је при
трећем мерењу телесна температура службене особе износи 36.9 или мање
целзијусових степени омогућава му се учешће на утакмици;
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8. Службена лица су дужна да сама обезбеде заштитне маске које покривају уста
и нос;
9. Приликом мерења телесне температуре службеним лицима неопходно је
ношење заштитних маски које покривају уста и нос;
10. Обавеза службених лица је да у унутрашњост базена уђу у својој униформи.
Пресвлачење у унутрашњости базена пре и после утакмице није дозвољено;
11. Обавеза службеног лица је да са собом понесе флашицу воде или другог
дозвољеног напитка, која мора бити видно обележена коме припада;
12. Обавеза службеног лица је да за време боравка у унутрашњости базена носи
заштитну маску која покрива уста и нос;
13. Одмах по завршетку обављања дужности службено лице је дужно напустити
унутрашњост базена.
7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
1. О испуњењу свега горе наведеног брину се заједно представник ВСС на
турниру, који за време одигравања турнира неће улазити у унутрашњост
базена, и један од делегата ТК ВСС који ће контролисати испуњење горе
наведеног у унутрашњости базена;
2. Одредбе овог Протокола могу се мењати и усклађивати, по његовом
доношењу, са одредбама одлука и препорука надлежних државних органа
Републике Србије и Кризног штаба локалне самоуправе где се турнир
одиграва а који су донети након усвајања овог Протокола;
3. Одступања од прописаних вредности при мерењу телесне температуре се могу
уважити само у оквирима прописаним у упутству за коришћење
бесконтактног топломера које мора бити видно истакнуто на месту где се
мери температура. Бесконтактне топломере за мерење телесне температуре
обезбеђује ВСС или клуб организатор.
Дејан Перишић, с.р.
Комесар за такмичења ВСС
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