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КОВИД-19  ПРОТОКОЛ 
 
ДОЛАЗАК И ПРИПРЕМЕ 
 
Ове мере односе се како на организаторе трке, тако и на све учеснике и њихове 
пратиоце (у даљем тексту учесници). Присуство гледалаца, односно публике није 
дозвољено. 
 
Молимо Вас да се пре доласка упознате са пропозицијама трке и овим 
протоколом, како бисмо директан контакт и евентуалне проблеме свели на 
најмању могућу меру. 
 
Ради смањења гужве, груписања и што је могуће мање директних контаката 
паркинг и припреме учесника за трку одвијају се у околини места за старт и 
такмичарског центра. 
 
Планирано је да се загревање за трку врши у зони слободног простора 
непосредно поред стартног простора. 
 
Представници клубова су дужни да на простору такмичарског центра носе 
заштитне маске на лицу  и држе дистанцу. Регистрацији и извлачењу стартних 
бројева треба да присуствују представници клубова и капитени екипа са 
употребом заштитних маски. 
 
ТАКМИЧАРСКИ ЦЕНТАР 
 

- Сви ангажовани у такмичарском центру су у обавези да за време трајања 
свих активности у такмичарском центру носе заштитне маске на лиицу. 

- Представници клубова и капитени екипа су у обавази да за време трајања 
свих активности у такмичарском центру носе заштитне маске на лиицу. 
 

 



СТАРТ 
 

- Старт трке ће бити организован у складу са Правилником о организацији 
планинарских оријентационих такмичења. 

- Судије на старту и особље организатора су у обавези да током трајања 
процедуре старта за све екипе носе заштитне маске на лицу. 

 
 
ТРКА 
 

- Судије и контролори на стази су у обавези да током трајања трке носе 
заштитне маске на лицу. 

- Такмичари наступају без ограничења. 
 
ЦИЉ 
 

- Судије на циљу су за све време трајања активности на циљу и у 
такмичарском центру у обавези да носе заштитне маске на лицу. 

- Уручивање медаља и диплома вршиће се без контакта, представницима 
клубова. 

- Освежење ће се служити по принципу самопослуживања. 
 
 
ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА И ДОДЕЛА НАГРАДА 
 

- Сатница, односно термини проглашења победника прилагођени су тако да 
се што је више могуће избегне гужва и већа концентрација лица на малом 
простору. Особе које учествују у додели награда и признања су у обавези 
да носе заштитне маске на лицу.  

- Такмичари су у обавези да носе заштитне маске маске на лицу приликом 
окупљања за проглашење, док на пријему, када су на победничком 
постољу, не морају имати заштитне маске на лицу. 

- На простору око победничког постоља дозвољено је присуство само особа 
које учествујуу додели награда и такмичара којима се награде додељују. 
Није дозвољно окупљање и присуство других учесника такмичења. 

- Остали учесници који прате проглашење са удаљености, изван зоне 
победничког постоља, такође су у обавези да носе заштитне маске на лицу. 

- За случај процене да је епидемиолошка ситуација лоша, додела признања 
ће се уз потребне мере са ношењем маски уручивати представницима 
клубова. 
 
 


