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КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
1. ОПШТА УПУТСТВА
Овај протокол сачињен је са циљем спречавања могућег заражавања вирусом COVID19 спортиста, спортских стручњака, службених лица и свих осталих лица укључених у
одигравање и организацију утакмица Кошаркашког савеза Србије.
Сви учесници у организацији и спровођењу турнира дужни су да се придржавају свих
прописаних мера Владе Републике Србије које се односе на спречавање ширења заразне
болести вирусом COVID-19.
Мере и упутства за организацију турнира предвиђене овим протоколом, дужни су да
примењују сви локални организатори и учесници РОДА 3х3 првенства Србије 2021, сва
службена лица и лица укључена у организацију такмичења, и његово непоштовање повлачи
дисциплинску одговорност у складу са одредбама Дисциплинског правилника КСС. Контролу
спровођења овог протокола врши лице одговорно за спровођење Протокола организације
утакмица које одреди КСС и/или Организатор.
Неопходно је разумевање и озбиљан приступ приликом организације турнира како
бисмо сви заједно сачували здравље наших спортиста и нас самих.
2. ЗОНЕ У СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА
Простор спортског објекта подељен је у две зоне:
- Зона 1 - терен и појас око терена, тунел за излазак на терен и остале
просторије које непосредно користе играчи/играчице и службена лица.
- Зона 2 - трибине, простор за медије, контролне собе и станице и
преиметар око терана.
Свака од наведених зоне представља одвојене целине које су удаљене једна од
друге.
3. КАТЕГОРИЈЕ ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПРИСУСТВО НА УТАКМИЦИ
На утакмицама могу бити само присутна лица која припадају следећим категоријама:
играчи/играчице, стручни штаб, судије, делегат и контролор суђења, медицинско особље,
техничко особље за одржавање терена и хигијене, рeдарска служба, представници тимова,
фотограф, камермани, водитељи програма, ди-џеј, представници анти допинг агенције,
представници КСС-а, ТВ оператери, представници ТВ, ватрогасци, припадници МУП-а.
4. РАСПОРЕД ЛИЦА ПО ЗОНАМА
Зона 1 - укључује играче/играчице, стручни штаб, судије, делегата и контролоре,
техничко особље за одржавање спортског објекта и хигијене, камермане и ТВ оператере,
фотограф, представнике КСС и Организатора, анти допинг агенције,
Зона 2 - укључује менаџмент клубова, представнике КСС и Организатора, камермане,
ТВ оператере, редаре, техничко особље одржавања спортског објекта и хигијене,
представнике МУП-а и гледаоце на трибинама (искључиво на обележеним местима за
седење, са прописаним размаком између седишта).
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Све остале површине ван спортског периметра сматрају се јавним површинама за које
су надлежни представници МУП-а.
ЗОНА 1
Лиценцирани
играчи/играчице
оба тима
Стручни штаб оба тима
Судије, делегат и контролор
суђења
Помоћне судије и статистичари
Делегат, Комесари
Водитељи програма и ди-џеј
Хитна помоћ
Камермани и ТВ оператери
Представници КСС
Представници Организатора
Анти допинг
Акредитован фотограф
Техничко особље
Редарска служба
МУП

ЗОНА 2
Менаџмент клуба А
Менаџмент клуба Б
Представници КСС
Играчи/чице клуба А
Играчи/чице клуба А
Представници КСС
Представници
Организатора
Камермани и ТВ оператери
Редарска служба
Техничко особље
МУП
Гледаоци на трибинама

Број лица у свим зонама потребно је свести на минимум који је неопходан за
несметану организацију турнира. У случају да је у Зони 1 присутно лице које нема приступ
овој зони, представник Организатора у сарадњи са редарима (физичко техничким
обезбеђењем), је овлашћен да то лице спроведе у назначену зону.
5. ОРГАНИЗАЦИЈА УЗ ПОШТОВАЊЕ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА
Организатор је у обавези да организује турнир у складу са Протоколом организације
утакмица КСС.
Организатор је у обавези да поштује Протокол организације турнира у ванредним
околностима проузрокованим вирусом КОВИД-19.
При уласку у Зону 1 свим лицима припадници редарске службе обавиће бесконтактно
мерење телесне температуре (лицима са телесном температуром преко 37.2 неће
бити дозвољен улаз у Зону 1) и неопходну дезинфекцију руку.
У Зони 1 обавезно је ношење заштитних маски за лице за све осим за играче на
терену.
Кошаркашки реквизити морају редовно бити дезинфиковани (пре почетка сваког
меча).
6. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ
Непоштовање наведених обавеза подлеже санкционисању, како од стране државних
органа Републике Србије тако и од стране КСС у складу са одредбама Пропозиција такмичења,
Правилника о такмичењу и Дисциплинског правилника КСС.
Молимо вас за разумевање и озбиљан приступ приликом организације турнира како
бисмо сви заједно сачували здравље наших спортиста и нас самих.
Кошаркашки савез Србије
Комисија за такмичење КСС
Потпредседник КСС
Душан Пројовић
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