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Temeljem članka 40. Statuta Hrvatskog sportskog plesnog saveza, Upravni odbor Hrvatskog
sportskog plesnog saveza (dalje u tekstu: UO), na svojoj elektronskoj sjednici održanoj dana 15.
studenog 2021. godine u Zagrebu, donio je

PROTOKOL ORGANIZACIJE
NATJECANJA U PANDEMIJI SARS-CoV-2 (bolesti COVID-19)
Ovaj protokol odnosi se na provedbu i organizaciju nacionalnih prvenstva i ostalih HSPS
natjecanja te je usklađen s preporukama HZJZ-a i odlukama Stožera Civilne zaštite RH. Protokol
se odnosi i primjenjuje na sve prostore u kojima se događanje održava i to prije, za vrijeme i
nakon natjecanja, a radi zaštite organizatora, sportaša, osoblja i ostalih sudionika.
Organizator mora izvršiti prijavu javnog okupljanja te postupati u skladu s važećom
Odlukom o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge
nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti Covid-19 putem
okupljanja (dalje: Odluka) kao i Preporukom za održavanje sportskih natjecanja u zatvorenim
sportskim objektima.
Svi sudionici natjecanja moraju se u strogo pridržavati uputa i preporuka HZJZ-a koje se
odnose na održavanje natjecanje u zatvorenim sportskim objektima.
Upute i preporuke:
• Važeća Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i
uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti
Covid-19 putem okupljanja.

https://civilna-zastita.gov.hr/odluke-stozera-civilne-zastite-rh-za-sprecavanje-sirenja-zarazekoronavirusom/2304
•

Važeće preporuke za održavanje sportskih natjecanja u zatvorenim sportskim objektima
uz prisustvo gledateljstva.

Protokol opisuje svaki od ukupno 8 dijelova procesa organizacije i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PRIJAVE I REGISTRACIJE NATJECATELJA
PRAVILA ZA SLUŽBENE OSOBE NA NATJECANJU
PRAVILA ZA NATJECATELJE NA NATJECANJU
RASPORED NATJECANJA
ODVIJANJE NATJECANJA
CEREMONIJA PROGLAŠENJA POBJEDNIKA
EVIDENCIJA I RASPOREĐIVANJE GLEDATELJA
HIGIJENA PROSTORA
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1. PRIJAVE I REGISTRACIJE NATJECATELJA
Ako vremenske prilike dopuste, proces registracije organizirat će se na otvorenom
prostoru.
Ako se proces registracije odvija u zatvorenom prostoru, prostor treba biti adekvatno
prozračivan tijekom cijelog trajanja procesa registracija. U zatvorenom prostoru regulira se i
ograničava maksimalan broj osoba u prostoru sukladno mjerama fizičke udaljenosti od minimalno
2 metra.
Registraciju natjecatelja obavlja voditelj kluba za svaki pojedini klub.
U svakom trenutku kod mjesta za registraciju natjecatelja mjesta može biti samo 1 osoba.
Iduća osoba može doći do registracijskog mjesta tek kada prethodni osoba napusti registracijsko
mjesto. Organizator će organizirati kružni protok sudionika kroz prijave.
Svo osoblje organizatora kao i voditelji klubova dužni su tijekom cijelog procesa
registracija nositi zaštitne maske.
Na ulazu u prostor registracija sudionici su dužni dezinficirati ruke kao i na izlasku. Pored
registracijskog mjesta osigurano je jedno sredstvo za dezinfekciju ruku. Dezinficijens treba biti
na bazi alkohola u koncentraciji od 70 % ili drugo sredstvo s deklariranim virucidnim djelovanjem
prikladno za korištenje na koži prema uputama proizvođača.
Radnu površina na kojoj se odvija registracija treba redovito dezinficirati sredstvima za
dezinfekciju opreme.
Voditelji – treneri se mogu mijenjati kroz natjecateljske blokove, a promjenu je prilikom
registracije natjecatelja potrebno prijaviti.
2. PRAVILA ZA SLUŽBENE OSOBE NA NATJCANJU
Sve službene osobe koje sudjeluju na natjecanju (organizator i osoblje, suci, povjerenici,
obrada rezultata, treneri, voditelji klubova i druge službene osobe) moraju se pridržavati sljedećih
pravila:
• pravilno nositi masku na licu ako nije moguće održavati razmak od minimalno 2 metra,
osim u slučajevima opisanim u Odlukama nacionalnog stožera civilne zaštite,
• držati razmak od minimalno 2 metra,
• ako je moguće na natjecanje doći u radnoj odjeći kako se ne bi koristile svlačionice i
• pratiti upute povjerenika zaduženog za provedbu ovog protokola.
Preporuča se da razmak između pozicije sudaca i plesišta bude 1,5-2 metra. Preporuka je da
se sucima osiguraju visoke barske stolice kao i stol uz plesište.
Ako organizacijski uvjeti u dvorani dozvoljavaju preporuča se za službene osobe osigurati
svlačionicu koja, po mogućnosti, nije u sklopu svlačionica za natjecatelje. Preporuča se da
svlačionica za službene osobe ima sanitarni čvor.

Adresa: Ulica Fra Grge Martića 67/III, 10 000 Zagreb; e-mail: hsps@hsps.hr; OIB:69299574726
Address: Fra Grge Martica 67/III, HR - 10 000 Zagreb, Croatia; e-mail: hsps@hsps.hr; SWIFT:
ZABAHR2X;
IBAN: HR5023600001101390044

Član
Member of

3. PRAVILA ZA NATJECATELJE NA NATJECANJU
Svi natjecatelji moraju nositi masku na licu za vrijeme boravka u objektu osim u vrijeme
zagrijavanja i natjecateljskog kola u kojem se natječu.
4. RASPORED NATJECANJA I RASPOREĐIVANJE SPORTAŠA
Natjecanja će biti održana samo sukladno rasporedu i s točno onim sportašima, odnosno
natjecateljima i trenerima, organizatorima ili voditeljima navedenima u prijavi za natjecanje te
uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je također navedeno u raspisu.
Obzirom na broj ukupno prijavljenih sportaša, organizator će u suradnji s obradom
podataka natjecanje podijeliti na blokove kroz koje će se ograničiti broj natjecatelja po bloku.
Natjecateljski blokovi podijelit će se po starosnim kategorijama natjecatelja u skladu s
Natjecateljskim pravilnikom.
Natjecatelji natjecateljskom prostoru mogu pristupiti maksimalno 60 minuta prije početka
njihovog natjecateljskog bloka te po izvršenoj dezinfekciji natjecateljskog prostora.
Za ostale natjecatelje koji sudjeluju u natjecateljskom bloku potrebno je rezervirati dio
tribina ili dvorane za natjecatelje i organizirati sjedenje s fizičkom distancom.
Preporuča se da i natjecatelji u prostoru za zagrijavanje drže razmak od 2 metra od drugih
natjecatelja, izuzev od svog plesnog partnera ili člana grupe/formacije.
Ako organizacijski uvjeti dozvoljavaju organizator će natjecatelje rasporediti u svlačionice
na način da jednu svlačionicu u natjecateljskom bloku koristi samo jedan klub. Mogu se koristiti
i druge prostorije kao svlačionice kako bi smanjili koncentriranost natjecatelja u manjem,
zatvorenom, prostoru. Organizator natjecanja može osigurati mjesto za presvlačenje i kroz
alternativne oblike na otvorenom prostoru koji u tom slučaju moraju biti natkriveni te su u njima
također preporuča držati minimalni razmak između sportaša.
Preporuča se, ako je to moguće, da natjecatelji dođu na natjecanje u natjecateljskoj odjeći.
Ako zbog broja prijava za natjecanje nije moguće osigurati da svlačionice koristi samo
jedan klub, organizator će svlačionice podijeliti po klubovima na način da se kroz blokove u istom
prostoru izmjenjuje što manje natjecatelja iz različitih klubova.
U natjecateljskom prostoru je potrebno osigurati minimalno dvije dezinfekcijske zone. U
svakoj zoni osigurana su sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola.
Osoblje organizatora će kontrolirati broj osoba koje u isto vrijeme borave u
natjecateljskom prostoru (plesište, mjesto za zagrijavanje) pazeći pri tome cijelo vrijeme na
razmak među sudionicima.
Svakom se sportašu ili korisniku preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s tekućinom
kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali otpad
nastao tijekom natjecanja odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom
i odgovarajućim poklopcem.
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Nakon natjecanja sportaši se ne zadržavaju u prostorima dulje nego što je potrebno.
Boravak u svlačionicama treba svesti na nužni minimum.
Prostoru za registraciju, svlačionicama, mjestu za zagrijavanje i plesištu mogu pristupiti
samo voditelji klubova, natjecatelji i akreditirano službeno osoblje.
5. ODVIJANJE NATJECANJA
Broj natjecatelja/parova u pojedinom natjecateljskom kolu rasporedit će se na način da
se osigura dovoljno površine plesišta za održavanje propisanog razmaka između
natjecatelja/parova.
Svaki natjecatelj/par prilikom pozicioniranja na plesištu treba držati razmak od drugih
natjecatelja.
U zapisničkom prostoru kao i prostoru predviđenom za suce osigurati će se razmak među
sudionicima kao i sredstvo za dezinfekciju ruku. Na ulazu u prostor suci i delegati su dužni
dezinficirati ruke kao i na izlasku. Suci i delegati trebaju držati propisani razmak od drugih
sudionika.
Između svakog natjecateljskog bloka kao i po završetku natjecanja dezinficirati će se
oprema za suđenje i obradu podataka na natjecanju.
Organizator natjecanja imenovat će osobu koja će kontrolirati poštivanje uputa HZJZ, CZ
i protokola HSPS-a, koja će usko surađivati s povjerenikom natjecanja.
U svim situacijama gdje se ne poštuju ove i druge propisane mjere po uputama HZJZ, CZ
i HSPS-a, povjerenik natjecanja prekida natjecanje dok se ne ispuni poštivanje propisanih mjera.
U slučaju da organizator nije u mogućnosti osigurati poštivanje mjera kako bi se natjecanje
nastavilo, povjerenik prekida natjecanje uz napomenu razlog prekida te o istome putem izvješća
izvješćuju UO HSPS-a.
6. CEREMONIJA PROGLAŠENJA POBJEDNIKA
Organizator će finalistima dodijeliti nagrade na način da se ostvaruje minimalni fizički
kontakt između organizatora i natjecatelja. Pri dodjeli odličja izbjegavat će se uobičajena praksa
kao što su rukovanja, poljupci, zajednički zagrljaji i slično.
U slučaju održavanja ceremonije nužno je držati propisani razmak i postupati po Odluci.
7. EVIDENCIJA I RASPOREĐIVANJE GLEDATELJA
Za svako natjecanje uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi lakšeg
naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz
mjesto i datum održavanja natjecanja u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj
predstavnika organizatora, trenera, voditelja, sportaša i ostalih uključenih u odvijanje športskog
natjecanja te gledatelja ako je dozvoljeno. Osobe koje odbiju dati svoje podatke, ne mogu
pristupiti natjecateljskom prostoru, prostoru za gledatelje te drugim prostorima koje se koriste
za organizaciju natjecanja.
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Za sve gore navedene osobe unaprijed su zatraženi osobni podaci te im je priopćeno da
će podaci biti dostupni civilnim vlastima ako iste zatraže HZJZ ili / i Stožer civilne zaštite. Svi gore
navedeni sudionici, sportaši i osobe organizatora prihvatili su dobrovoljno davanje svojih osobnih
podataka u tu svrhu.
Evidencija prisutnih gledatelja i ostalih sudionika na natjecanju čuva se minimalno 21 dan
od dana održavanja natjecanja.
Gledatelji koji prisustvuju na natjecanju moraju za vrijeme boravka u objektu pravilno
nositi masku na licu, osim u slučajevima opisanim u odlukama nacionalnog stožera civilne zaštite
te držati razmak od minimalno 2 metra.
Dnevno mjerenje tjelesne temperature
Gledatelji trebaju na dan dolaska na utakmicu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je u
jutarnjim satima viša od 37,2°C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to
se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba
telefonski javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.
Fizička udaljenost
Za vrijeme ulaska i izlaska iz sportskog objekta, kao i tijekom boravka odnosno prolaska
gledatelja kroz športski objekt na kojem se održava natjecanje (hodnici, sanitarni čvor i sl.)
preporučuje se držati razmak od 2 metra kao nužnu fizičku udaljenost.
8. HIGIJENA PROSTORA
Dok su na snazi posebne mjere, u sportskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i
sigurnosni uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju športskim
objektom i organizator natjecanja. Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore
objekata (ulazni prostor, recepcija, trenažni prostor, sanitarni čvorovi, svlačionice i prostori za
tuširanje).
Potrebno je redovito prozračivati sve prostore, osobito između svake aktivnosti, odnosno
osigurati stalno prozračivanje, kad god je to moguće.
Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje
korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posebno pratiti
stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju pravilnog stanja brzine obnove zraka u zatvorenom
prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i obnovu zraka.
Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način
rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje koncentraciju potencijalno
zaraznih čestica.
Tijekom dana potrebno je što češće dezinficirati sportski objekt u kojima se provodi
natjecanje. Sve često dodirivane površine u prostorima sportskih objekata koji su u uporabi
tijekom natjecanja potrebno je prije i nakon natjecanja te u svakoj većoj pauzi temeljito
dezinficirati sukladno uputama HZJZ-a i što je moguće češće provjetravati. Posebnu pozornost
obratiti na prostore svlačionica i prostora za tuširanje te sanitarne čvorove.
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Konzumacija hrane i pića u za to predviđenim dijelovima objekta provodi se prema
preporukama HZJZ-a za rad ugostiteljskih objekata.

________________________
Dragana Majcen
Predsjednica HSPS-a
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