
 
 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЗАРAЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 НА ТАКМИЧЕЊИМА ИЗ ПРОГРАМА 
СРПСКОГ АТЛЕТСКОГ САВЕЗА 

 
Поред одржавања дистанце Српски атлетски савез ће на такмичењима из званичног 
програма спроводити и следеће мере: 

 

• Сви учесници у такмичењу ће бити у обавези да носе маске изузев спортиста који се 
такмиче у том тренутку; 

• Рукавице ће носити сви ангажовани за које постоји могућност контакта са такмичарима, 
другим учесницима или справама и опремом са којима атлетичари остварају контакт; 

• На свим дисциплинама као и у канцеларијама ће бити обезбеђено адекватно 
дезинфекционо средство за руке које пре уласка на борилиште морају да користе сви 
учесници у такмичењу; 

• На дисциплинама у којима се користе справе као и код свих радних површина биће 
обезбеђено средство за дезинфекцију површина које ће техничка лица користити за 
дезинфекцију справа након њихове непосредне употребе као и за дезинфекцију радних 
површина између дисциплина; 

• На местима окупљања атлетичара ће бити јасно означен простор за ту намену са 
обележеном безбедном дистанцом и уз минимално задржавање; 

• Све активности и административни послови ће бити организовани напољу. Уколико не 
постоје услови за овакав начин рада, користиће се просторије стадиона које ће бити 
адекватно припремљене. Улазак у ове просторије ће бити могућ само уз маску, рукавице 
и пролазак кроз подну дезобаријеру; 

• Кретање свих такмичара и других ангажованих лица биће сведен на минимум и 
организован једносмерно тако да се улазак и излазак са борилишта налазе на удаљености 
од минимум 50m; 

• Такмичења ће бити организована без публике или уколико постоје трибине са публиком 
при чему ће јасно бити обележена дозвољена места за седење; 

• Уколико публика буде присутна на такмичењу, биће у обавези да носе маске (Српски 
атлетски савез ће обезбедити додатне маске на самом стадиону за ангажована лице и 
такмичара); 

• Свакој особи ће пре уласка на стадион бити мерена температура бесконтактим 
топломером; 

• Уколико се током такмичења посумња да било ко од учесника испољава симптоме COVID- 
19 та особа ће одмах бити изолована у засебну просторију или део стадиона и дежурни 
лекар ће одмах контактирати адекватне здравствене установе; 

• На свим дисциплинама бацања и скакања ће бити обезбеђена дистанца између свих 
учесника од минимум 1.5 m а где је могуће и 2 m; 

• У дисциплинама трчања које се трче у одвојеним стазама целом дужином трке такмичари 
су на удаљености од 1.2 m, уколико ово није адекватна дистанца могуће је организовати 
трке тако да се трче у свакој другој стази што ће омогућити размак од 2.4 m; 

• У тркама у којима такмичари трче у првој стази (у групи) могуће је поделити старт једне 
трке на две групе или организовати више трка са мањим бројем учесника. У овим тркама 
је по групи предвиђено од 7 до 10 такмичара. Такмичари трче у групи само у почетку трке 
и како се трка одвија размак између атлетичара се повећава и до 5 и више метара; 

• Препоручује се свим учесницима у такмичењу да у току пута, у колима или аутобусу носе 
маске и да, уколико је могуће, држе безбедну дистанцу. 


