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SANITARNO - EPIDEMIOLOŠKE MJERE 

ZA ODRŽAVANJE PRVENSTVA HRVATSKE U KICKBOXINGU 2020. g. 
 

Osnovni cilj provođenja ovih mjera  je minimiziranje rizika od zaraze virusom Covid-19 kao i zaštita 

zdravlja natjecatelja i svih sudionika Prvenstva Hrvatske u kickboxingu. 
 

Odredbe: 
 

A. REGISTRACIJA I KONTROLNO VAGANJE 

1. Svaki klub može prijaviti neograničeni broj natjecatelja. Klub u pratnji natjecatelja može 

povesti najviše 3 trenera, što ovisi o broju sudionika i njihovim prijavama, dok prilikom borbe 

u pratnji natjecatelja mogu biti samo jedan trener i jedan pomoćnik. 

2. Gledateljima, drugim osobama i osobama koje nisu na prethodno dostavljenom popisu neće 

biti dopušten ulaz u dvoranu. 

3. Svi klubovi, pored redovnih prijava natjecatelja, na posebnom obrascu ispunjavanju podatke 

o svim sudionicima državnog prvenstva iz kluba i to dostavljaju Natjecateljskom odboru prije 

ili prilikom kontrolnog vaganja. 

4. Nije dopušteno sudjelovanje na državnom prvenstvu osobama koji imaju simptome Covid-19 

zaraze (povišena temperatura - 37,2 oC ili viša, suhi kašalj, bolovi u mišićima) ili osobe koje 

su u zadnjih 14 dana bile u kontaktu s Covid-19 zaraženim osobama. 

5. Prije ulaska u dvoranu - na kontrolno vaganje i na natjecanje svi prijavljeni sudionici moraju 

nositi zaštitne maske, i biti će mjerena tjelesna temperatura. Osobama kojima je tjelesna 

temperatura 37,2 oC i viša ili imaju bilo koji od simptoma Covid-19 zaraze, neće biti dopušten 

ulaz u dvoranu. 

6. Dolazak na kontrolno vaganje organizirati će se po klubovima - po redu dolaska, samo jedan 

klub može istovremeno pristupiti vaganju (ostali čekaju ispred dvorane), natjecatelji ulaze u 

prostoriju za vaganje jedan po jedan i zadužena osoba obavlja kontrolno vaganje. U pratnji 

svih natjecatelja iz jednog kluba na kontrolnom vaganju dopušteno je prisustvo samo jednog 

trenera koji treba biti prisutan cijelo vrijeme vaganja natjecatelja svoga kluba. 

7. U prostoriji za kontrolno vaganje biti će sudac koji obavlja vaganje i osoba iz Registracijskog 

odbora HKBS-a radi naplate startnina. Preporuča se klubovima da startnine uplate preko žiro 

računa saveza a da na kontrolno vaganje donesu potvrdu o uplati. 

8. Po završenom kontrolnom vaganju članova jednog kluba, službene osobe će dezinficirati vagu. 

9. Odmah nakon obavljenog kontrolnog vaganja svaki natjecatelj napušta dvoranu (ukoliko se 

važe dan ranije) odnosno sukladno ranije objavljenom rasporedu natjecanja - ili napušta 

dvoranu ili pristupa zagrijavanju za natjecanje.  
 

B. NATJECANJE 

1. Prije ulaska u dvoranu na dan natjecanja svim sudionicima biti će mjerena temperatura. 

Osobama kojima je tjelesna temperatura 37,2 oC i viša ili imaju bilo koji od simptoma Covid-

19 zaraze, neće biti dopušten ulaz u dvoranu. 
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2. Sve osobe koje ulaze u dvoranu, moraju prethodno biti registrirane na posebnom obrascu 

sudionika iz svakog kluba. Osobama koje nisu na prethodno dostavljenom popisu neće biti 

dopušten ulaz u dvoranu. 

3. Sve osobe koje ulaze u dvoranu moraju nositi zaštitnu masku. Masku su obavezni nositi svi 

sudionici državnog prvenstva dok borave u dvorani, osim natjecatelja u borbi, trenera u pratnji 

natjecatelja koji se bori i centralnog suca. Također, nije obavezno nošenje zaštitne maske 

natjecateljima i jednom treneru za vrijeme zagrijavanja neposredno prije nastupa na 

prvenstvu. 

4. Preporuča se sva zagrijavanja obaviti izvan dvorane, po mogućnosti vani, ili u drugim 

pomoćnim prostorijama. 

5. U pojedinoj svlačionici dopušten je boravak članova samo jednog kluba. 

6. Vremenski raspored natjecanja biti će ranije objavljen, pa se preporuča da natjecatelji dođu 

jedan sat ranije prije borbe. 

7. Prilikom izlaska na borilište, natjecatelj i treneri nose zaštitne maske. Svaki natjecatelj ima svoju 

opremu (nije dopušteno posuđivanje opreme). Bodovni sudac pregledava opremu i dezinficira 

rukavice natjecatelja (pošprica ih dezificijensom i obriše papirnatim ubrusom), te natjecatelju i 

treneru pošprica tabane odnosno đonove tenisica.. Nakon toga natjecatelj i trener skidaju maske i 

pristupaju borbi. Po završenoj borbi, natjecatelj i trener stavljaju maske i napuštaju borilište 

najkraćim putem, preporuča se da natjecatelji koji su završili borbu napuste dvoranu. 

8. Sve službene osobe (osim centralnih sudaca za vrijeme borbe koju sude) obavezne su cijelo 

vrijeme boravka u dvorani nositi zaštitne maske. Svi suci dužni su pored maski nositi 

higijenske zaštitne rukavice.  

9. Potrebno je osigurati dovoljan broj maski (za natjecatelje i trenere - klubovi, za službene osobe 

- savez), kako bi se jednokratne maske mogle mijenjati svakih 3 do 4 sata. 

10. Iskorištene maske obavezno odložiti u kante s poklopcima koje su raspoređene u dvorani i 

pomoćnim prostorijama. S odloženim maskama u kantama s plastičnim vrećicama postupa se 

kao s infektivnim otpadom 

11. Centralni sudac je obavezan prije i nakon svake borbe dezinficirati ruke, a prije svake borbe 

promijeniti higijenske zaštitne rukavice. 

12. Svi osvajači medalja, kao i službene osobe tijekom podjele medalja dužni su tijekom cijele 

ceremonije dodjele nositi zaštitne maske. Ne preporuča se rukovanje tijekom podjele medalja. 

13. Tijekom boravka u sportskoj dvorani, svim sudionicima strogo se preporuča održavanje 

udaljenosti od drugih sudionika od najmanje 2 m.  

14. Preporuča se što kraće zadržavanje u dvorani prije i nakon održanih borbi. 

 

C. PROSTORNO - ORGANIZACIJSKI UVIJETI OBJEKTA 

1. Dezificijens za ruke na svakih 200 m2 (osigurati će savez) 

2. Dezificijens za opremu na svakih na svakom stolu borilišta (osigurati će savez) 

3. Odlaganje otpada - kante s poklopcima (osigurava dvorana - organizator) 

4. Dovoljan broj maski i higijenskih zaštitnih rukavica za službene osobe (osigurati će savez) 

5. Dovoljna količina papirnatih ubrusa (osigurati će savez) 

6. Dovoljne količine zaštitnih maski (jednokratne troslojne ili platnene) za svoje članove 

osiguravaju klubovi. 

 

D. HIGIJENA PROSTORA 

1. Nadležne su i odgovorne osobe koje upravljaju sportskim objektima 
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