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U Zagrebu, 29.7.2020. 

KLUBOVIMA HPS-a 
 

 
 

Predmet:  ORGANIZACIJSKI PROTOKOL I UPUTE SUDIONICIMA PH i PH ZA DOBNE SKUPINE 
(Zagreb, 7. - 9.8.2020.g.) 

 

• Natjecanje će se održati na otvorenom plivalištu PVC Mladost, bez prisustva gledatelja. 

• Svečano otvaranje će se održati bez defilea klubova. 

• Proglašenja pobjednika neće biti.  
Delegat kluba preuzet će medalje za svoje plivače na kraju svakog dijela natjecanja u 
Plavom salonu. 

• Ulazak na plivalište bit će moguć samo uz akreditaciju. 
Delegat kluba preuzet će akreditacije prije početka natjecanja u Plavom salonu. 

• Pri ulazu na plivalište mjerit će se tjelesna temperatura. 

• Delegat kluba dužan je na ulazu predati Evidencijsku listu u 2 primjerka, za svaki dio 
programa posebno. 
Evidencijska lista sadrži informacije: Ime i prezime svih plivača i trenera kluba, i 
pripadajući broj mobitela. 
Delegat kluba će potpisom obrasca jamčiti gore navedeno za svoje natjecatelje 

• Korištenje zatvorenog plivališta i drugih unutarnjih prostorija NIJE dozvoljeno. 

• Vodite računa o fizičkom razmaku (minimalno 1.5m). 

• Svi natjecatelji i treneri, suci i tehničko osoblje obavezni su imati u pripremi masku za 
lice koju su dužni propisno nositi ukoliko nisu u mogućnosti održavati razmak od 
najmanje 1.5m u odnosu na druge osobe. 

• Ulaz na plivalište bit će zatvoren s početkom natjecanja, ulazak neće biti dozvoljen. 

• Plivači koji su odradili svoje nastupe, moraju napustiti plivalište ukoliko imaju odobrenje 
trenera. 

• Jednom kada se napusti plivalište ponovni ulazak neće biti dozvoljen. 

• Treneri su dužni, isto kao i plivači, boraviti na plivalištu u točno određenom prostoru, 
osim u slučaju kada prate trke svojih plivača. Nije dozvoljeno zadržavanje trenera uz 
samo plivalište. 

• Dezinficijensi za ruke će biti na vidljivim mjestima – koristite ih. 

Također na bazen nema pravo pristupa osoba ako: 

• ima ukućana u samoizolaciji, 
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• je boravila unutar prethodnih 14 dana u inozemstvu osim ako ima negativan test na PCR 
ne stariji od 48 sati, 

• je u proteklih 14 dana imala kontakt s osobom zaraženom SARS-CoV-2 virusom, 

• ima neki od sljedećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolja, 
curenje nosa ili gubitak njuha. 

 
Na bazenu će tijekom natjecanja biti osoba delegirana od strane HZJZ koja će kontrolirati popise 
i ponašanje u skladu s propisima. 
 
Klubovi sudionici su dužni upoznati svoje plivače i trenere sa svim pravilima iz ovog 
dokumenta. 
Oni sudionici natjecanja koji se ne budu pridržavali navedenih mjera bit će isključeni odlukom 
delegata natjecanja. 
 
Kako smo u izuzetno specifičnim uvjetima pandemije koronavirusom, tako su i pravila 
prilagođena pa vas molimo za disciplinu i razumijevanje. 
  
Sve ovdje napisano je podložno promjeni odlukom delegate natjecanja do početka natjecanja i 
tijekom samog natjecanja. 
 
Ostale upute, protokol ulaska i kretanja te smještaja na samom objektu poslat ćemo vam 
uskoro. 
 

 

S poštovanjem, 

Marija Pamuković 

Delegat HPS-a 
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