
Protokol tijekom održavanja natjecanja: 

U nastavku dostavljamo dodatno objašnjenje uz tlocrt bazena. Redari će uz vašu pomoć osiguravati 

držanje distance. Imajte na umu da je preporuka da plivači što više borave na otvorenim prostorima 

koji su dostupni na bazenu Svetice. Otvoreni prostor  koji je dostupan je sunčalište, prostor sa 

umjetnom travom, odvojeni dio kod ulaska u tribine. 

Prilikom rasporeda ulaska, smještaja, rasplivavnja i ostalog  vodili smo brigu o brojčanom stanju 

klubova, kao i činjenice da se isti nalaze u sličnom ili istom okruženju u kojem inače treniraju.  

Smjer kretanja je vidljiv na tlocrtu i molim vas da se pridržavate istog. Natjecatelji napuštaju objekt 

(vanjski i unutarnji prostor) po završetku svog programa u dogovoru sa svojim trenerom. Napuštanje 

objekta tijekom programa između trka nije dozvoljen.  Pri time mislimo na prostor koji je 

predviđen za natjecatelje i službeno osoblje. Molimo vas da tijekom natjecanje plivači ne 

kontaktiraju sa roditeljima u fizičkom smislu. 

 

Bazen za rasplivavanje je na raspolaganju za korištenje plivačima u četiri (4) pruge koje će biti 

postavljene. 

U dijelu gdje nisu postavljene pruge nije dozvoljen pristup. Molim vas da vodite brigu da bazen služi 

isključivo za isplivavanje i da se ne koristi u druge svrhe. U bazenu smije biti najviše 32 osobe, 8 u 

prugi. 

 

Kako bi izbjegli veliki broj ulazaka raspored ulaska klubova je napravljen prema slijedećoj satnici: 

Hapk Mladost 7.00 -7.15 jutarnji program, poslijepodnevni program 15.30-15.45 (ulaz 1)  

PK Dubrava 7.00 -7.15 jutarnji program, poslijepodnevni program 15.30-15.45 (ulaz 2) 

PK Medveščak 7:15-7.30 jutarnji program,15.45-16.00 poslijepodnevni program (ulaz 2) 

ZPK i ostali klubovi 7:15-7.30 jutarnji program,15.45-16.00 poslijepodnevni program (ulaz 1) 

Molimo Vas pokušavajte se držati rasporeda.  Također je od iznimne važnosti da svaki trener ostavi 

evidencijsku listu sa popisom svojih plivača u realnom vremenu. Ovo je naputak Ustanove i strogo 

će se poštovati.  U evidencijskim listama naznačeno je vrijeme ulaska, molim da ISPUNITE SVAKI 

PUT EVIDENCIJSKU LISTU U GORNJEM DIJELU KOJI SE ODNOSI NA DAN. 

Dakle za svaki dio programa (subota ujutro, subota poslijepodne, nedjelja ujutro, nedjelja 

poslijepodne) popunjavate evidencijsku listu sa svim pripadajućim podatcima u DVA (2) primjerka. 

Obavezno ime i prezime trenera, u nastavku popis plivača sa brojevima telefona. Jedan ostaje na 

porti, jedan ostavljate za zapisničkim stolom kod delegata.  

Držite se rasporeda pruga u kojem su vaši plivači, te probajte organizirati rasplivavanje sukladno 

potrebama vaših plivača kroz dva dijela, naročito ako imate u vidu da je djelomično dozvoljeno i 

korištenje bazena za isplivavanje. 

 

Pri ulasku u objekt (ulaz/izlaz) bit će izmjerena temperatura. Svi koji ulaze na ulaz 1 kod blagajne 

nakon ulaska zadržavaju se u najkraćoj mogućoj mjeri u garderobi (obavezno skidanje obuće koja 

je korištena vani) i kroz „nogopere“ prolaze na bazen. Osobe koje ulaze  kroz ulaz 2 skidaju se na 



tribinama i pri silasku na bazen ucrtanim smjerom. Boravak na objektu (bazenu) nakon skidanja 

obuće dozvoljen je isključivo u ČISTOJ OBUĆI. Djelatnici objekta kontrolirat će navedeno i osobe 

koje to ne poštuju neće moći pristupiti bazenu.  

Natjecatelji koriste sanitarni čvor u svlačionicama, treneri sanitarni čvor na objektu kod ulaska u 

blagajnu. Sanitarni čvor koji je predviđen za osobe iz kafića i nalazi se iza lifta u prizemlju nije 

dozvoljen za korištenje osobama koji su dionici natjecanja. 

Zadržavanje u svlačionicama i sanitarnom čvoru svodite na najmanju moguću mjeru.  

 

Još jednom molim na poštivanje mjera, rasporeda i svih ostalih naputaka koje ćete dobivati 

tijekom samog odvijanja natjecanja u interesu svih nas.  

Zahvaljujemo na razumijevanju. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


