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ДРЖАВНО ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО У ПЛИВАЊУ ЗА УЧЕНИКЕ И УЧЕНИЦЕ 

ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 
 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ТАКМИЧЕЊА: СРПЦ „25.Мај - Милан Гале Мушкатировић“ ул. 
Тадеуша Кошћушка 63, Београд. 

ОРИЈЕНТАЦИОНА САТНИЦА: 

- 07.04.2021. године  
- 10:00 часова распливавање за ученике и ученице од I-IV разреда основних школа 
- 11:30 часова распливавање за ученике и ученице од V-VI разреда основних школа 
- 13:00 часова распливавање за ученици и ученице од VII-VIII разреда основних школа 
- 14:30 часова распливавање за ученике и ученице од I-II разреда средњих школа 
- 15:40 часова распливавање за ученике и ученице од III-IV разреда средњих школа 
НАПОМЕНА: Ово је предлог сатнице. Званична ће бити објављена по пријему свих пријава. 
 
КАТЕГОРИЈЕ: 

1.Ученици и ученице I и II разреда основних школа 
2. Ученици и ученице III и IV разреда основних школа  
3. Ученици и ученице V разреда основних школа 
4. Ученици и ученице VI разреда основних школа 
5. Ученици и ученице VII разреда основних школа 
6. Ученици и ученице VIII разреда основних школа 
7. Ученици и ученице I и II разреда средњих школа 
8. Ученици и ученице III и IV разреда средњих школа 
 

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ТАКМИЧАРА ЈЕ ДО 02.04.2021. ГОДИНЕ 

 
НА ТАКМИЧЕЊУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПРИСУСТВО ПУБЛИКЕ, ЗБОГ ТРЕНУТНЕ 

ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ 
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА СВЕ ТАКМИЧАРЕ, УПИСАН У СПОРТСКУ 

КЊИЖИЦУ И НЕ СТАРИЈИ ОД 6 МЕСЕЦИ 
ОБАВЕЗНА ЈЕ ЕПИДЕМИОЛОШКА ИЗЈАВА РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА 

 
Генерални секретар 

 
Урош Савић 
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Савез за школски спорт Србије на основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање 
заразне болести COVID-19, на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19 од 
12.03.2021. године и препорука о мерама за сузбијање и заштиту од ширења заразне болести 
COVID 19 приликом одржавања спортских такмичења и тренинга у затвореном простору, 
препоручује: 
 
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УЧЕСНИКЕ И СЛУЖБЕНА ЛИЦА У ПРИМЕНИ ПОСЕБНИХ ПРАВИЛА – 
МЕРА ЗАШТИТЕ РАДИ СУЗБИЈАЊА ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 И СМАЊЕЊА 
РИЗИКА ПРЕНОШЕЊА ВИРУСА SARS-Cov-2, НА ДРЖАВНОМ ШКОЛСКОМ ПРВЕНСТВУ 
СРБИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ И УЧЕНИЦЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА  
 
- Такмичење се организује без присуства публике; 
- Улаз пливача у објекат ће бити омогућен само према сатници за расплив и такмичење по 
категоријама; 
- Обавезно је безконтактно мерење телесне температуре пре уласка у објекат, ако је телесна 
температура виша од 37⁰C неће бити омогуће улаз; 
- Свака особа која улази у спортски објекат, у којој се одржава такмичење, биће у обавези да носи 
заштитну маску и прође кроз дезобаријеру уз обавезну дезинфекцију руку; 
- Заштитна маска мора да се користи правилно, тако да све време буде покривен нос, уста и брада; 
- Обавезно је поштовање процедуре обележених траса улаза и излаза у спортски објекат; 
- На сваком столу ће се налазити течност за дезинфекцију руку – препарат на бази 70% алкохола; 
- Учесници и службена лица, који буду присуствовали, у обавези су да носе заштитне маске све 
време, а такмичарима је дозвољено да скину заштитне маске на распливу и самом такмичењу; 
- Обавезно је поштовање међусобне физичке удаљености од 1 (једног) метра; 
- Обавезна је дезинфекција свих коришћених реквизита и површина; 
- Пресвлачење учесника ће бити на трибинама; 
- Проглашење се врши по завршеном такмичењу у категорији и дисциплини; 
- Победници на доделу признања долазе обучени и са заштитним маскама; 
- Признања се дају у руку такмичара, без руковања. 
 

Генерални секретар 
 

Урош Савић 
 


