
ПРОТОКОЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ УТАКМИЦА У ЛИГАМА
МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ФСС

У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА ПРОУЗОКОВАНИМ ШИРЕЊЕМ ВИРУСА КОВИД 19
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2020/2021

САДРЖАЈ

1. Општа упутства
2. Зоне стадиона
3. Категорије лица којима је дозвољено присуство на утакмици
4. Распоред лица по зонама
5. Упутства за припрему стадиона и реквизита
6. Понашање лица на стадиону
7. Медији

1. ОПШТА УПУТСТВА

Овај протокол је израђен са циљем спречавања могућег заражавања КОВИД 19
вирусном инфекцијом спортиста, спортских стручњака, службених лица и свих
осталих лица укључених у одигравање и организацију утакмица у лигама млађих
категорија ФСС (Омладинска и Кадетска лига).

Сви учесници у организацији и спровођењу утакмице предвиђене овим протоколм
дужни су да се придржавају свих прописаних мера Владе Републике Србије, које
се односе на спречавање ширења вирусне инфекције КОВИД 19.

Мере и упутства за организацију утакмице предвиђене овим протоколом дужни су да
примењују сви клубови учесници у такмичењу лига млађих категорија ФСС и
његово непоштовање повлачи дисциплинску одговорност клубова у складу са
одредбама Дисциплинског правилника ФСС, које се односе на слабу организацију
утакмице. Контролу спровођења овог протокола спроводи делегат утакмице.

Препоручује се свим клубовима лига млађих категорија да обаве тестирања
играча и чланова стручног штаба пре почетка сезоне, као и периодичног PCR
тестирања током такмичења, а све у циљу откривања потенцијално инфицираних
лица.

2. ЗОНЕ СТАДИОНА

Простор стадиона подељен је у три зоне:

 Зона 1 - терен за игру и појас око терена, рестриктивни простор, тунел за излазак
играча на терен, свлачионице, ходници, амбуланта и остале просторије које
неопсредно користе играчи и остала службена лица.



 Зона 2 - трибине, просторије за медије, контролне собе и станице, остале унутрашње
просторије на стадиону

 Зона 3 - спољашњост стадиона, паркинг за службена лица и екипе

Свака од три наведене зоне, која представља физички одвојене целине и које су
удаљене једна од друге.

3. КАТЕГОРИЈЕ ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЉЕН ПРИСУСТВО НА УТАКМИЦИ

У складу са одлуком надлежних органа Републике Србије на утакмицама лига млађих
категорија није дозовљено присуство публике због опасности ширења вирусне
инфекције КОВИД 19.

На утакмицама могу бити присутна само лица која припадају следећим
категоријама: играчи, стручни штаб, судије и посматрач суђења, сакупљачи лопти,
медицинско особље, техничко особље за одржавање терена и хигијене, редарска
служба, представници менаџмента клубова, новинари, фотографи, камермани,
представници ФСС, ватрогасци, припадници МУП-а.

Клубови учесници на утакмици дужни су да 60 минута пре почетка утакмице
делегату утакмице предају списак лица која присуствују утакмици (играчи, стручни
штаб, чланови управа клубова - менаџмента итд.).

4. РАСПОРЕД ЛИЦА ПО ЗОНАМА

 Зона 1 - укључује играче, стручни штаб, судије и контролоре суђења, сакупљаче
лопти, техничко особље за одржавање терена и хигијене, фотографе, представнике
ФСС (селектори, тренери, координатор, Спортски директор)

 Зона 2 - укључује представнике медија, менаџмент клубова, акредитоване камермане
за техничко снимање, редаре, представнике МУП-а.

 Зона 3 - укључује редарску службу, медицинско особље на улазима, представнике
МУП-а.

Све остале површине ван стадиона сматрају се јавним површинама, за које су
надлежни представници МУП-а.

РАСПОРЕД ПО ЗОНАМА И МАКСИМАЛАН БРОЈ ЛИЦА

 Зона 1 ук  Зона 2 ук  Зона 3 ук
Играчи оба тима 36 Менаџмент оба клуба 12 Редарска служба 1

Стручни штаб 18 Акредитовани новинари 5 Медиц. особље 3

Судије, контролори суђења 4 Техничко особље 2 МУП
Делегат, комесари 3 Камермани 2

Сакупљачи лопти 6 Редарска служба 2

Хитна помоћ 4 Представници ФСС 5

Камермани 1 МУП
Акредитовани фотографи 3

Техничко особље 3

Редарска служба 5

МУП
83 28 4

УКУПНО максималан број 115



5. УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ПРОСТОРИЈА И РЕКВИЗИТА

- Појачати хигијенске мере и надзор на стадиону, свлачионицама и осталим
просторијама, а уз чешће прање и дезинфиковање опреме, намештаја, прибора за
рад
- Домаћи клуб је дужан да изврши дезинфекцију свих унутрашњих просторија у
зонама 1 и 2, клупа за резервне играче три сата пре почетка утакмице као
непосредно након њеног завршетка
- Пре почетка утакмице, као и у полувремену утакмице лопте којима се игра утакмица,
морају се дезинфиковати
- У свлачионицама и свим затвореним просторијама врата држати што је више могуће
отворена избегавати додиривање брава и поставити средства за дезинфекцију руку.
- На улазима у делу стадиона у оквиру зоне 1, коју користе играчи морају бити
постављене дезо баријере.
- Обавештење - препоруке о свим хигијенско - здравственим превентивним мерама
мора бити истакнуто на свим деловима стадиона

6. ПОНАШАЊЕ ЛИЦА НА СТАДИОНУ

- Ношење заштитних маски на отвореним и затвореним просторима у оквиру
стадиона је обавезно
- Сви учесници у организацији и спровођењу утакмице дужни су да поштују све
мере које се односе на обавезно држање безбедне дистанце од минимум 2 метра
- Свим лицима којима је дозвољен улазак на стадион, препоручује се скенирање
телесне температуре. Лицима код којих се утврди повишена темпаратура, као и
лицима која одбију да се скенирају не треба дозволити улазак на стадион
- Уколико постоји могућност препоручује се да се што више активности одвија на
отвореном просторима стадиона

Посебна упутства за играче и службена лица у зони 1:

- Сва лица се морају придржавати правила везаних за држање минималне физичке
дистанце
- Медицинско особље сваког клуба дужно је да према ранијим препорукама води
евиденцију и прати здравствено стање својих играча и чланова стручног штаба
непосредно пре утакмице
- Приликом доласка на стадион сви играчи и службена лица морају носити заштитне
маске
- Забрањено је задржавање у свлачионицама дуже од 30 минута
- Забрањено је међусобно руковање у рестриктивном простору као и терену за
игру пре почетка утакмице између играча и судија
- Излаз за играче и службена лица, тунел за излазак на терен, морају бити без
деце или било кога другог особља
- Дечаци за сакупљање лопти у току утакмице морају периодично да дезинфикују
руке
- Уколико је могуће на клупама за резервне играче успоставити минималну физичку
дистанцу од 1 метар уз обавезно ношење заштитиних маски.



7. МЕДИЈИ

- Приступ Зони 1 дозвољен је само акредитованим фотографима, камерманима за
техничко снимање, који морају да носе заштитне маске
- Представници медија у прес ложама морају поштовати правило држања минималне
физичке дистанце и носити заштитне маске
- Уколико се организују интервјуи са једним играчем или тренером, морају се
организовати на отвореном уз поштовање мера дистанцирања
- Нису дозвољени интервјуи по доласку играча на стадион
- Није дозвољен приступ и коришћење микс зоне
- Конференције на крају меча су могуће, али само уз поштовање свих препоручених
мера које се односе на ношење заштитних маски и држање физичке дистанце

Београд, јули 2020. Спортски сектор ФСС


