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SAKURA CUP
COVID PROTOKOL
04.12.2021.

I.
Upute je pripremio Judo klub Sakura (u daljnjem tekstu: organizator) s ciljem pružanja općih smjernica i uvjeta
kojih se moraju pridržavati svi sudionici natjecanja Sakura cup.
Cilj je ostvariti sigurnu organizaciju natjecanja s obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa
(COVID-19). Upute se smatraju privremenima i strogo povezanim s trenutačnom situacijom te će se redovito
ažurirati i nadopunjavati uzimajući u obzir mjere koje propisuju Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
II.
Veličina prostora i maksimalni broj osoba
Treba osigurati najmanje 7 m2 neto površine poda po osobi odnosno 10 m2 bruto površine. Broj osoba pritom
uključuje i trenere, instruktore, voditelje, organizatore i ostalo osoblje koje sudjeluje u organizaciji natjecanja,
odnosno sve osobe koje se nalaze u prostoru za održavanje sportskog natjecanja.
Dezinficijens za ruke
Dozatori dezinficijensa su postavljeni na ulazu u dvoranu i natjecateljski prostor.
Svi sudionici natjecanja dužni su održavati propisanu fizičku udaljenost. Udaljenost je propisana u
preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Organizatori i sastav ekipe
Na natjecanju sudjeluju samo službene osobe organizatora te natjecatelji koji se natječu prema planiranom
rasporedu.
Natjecatelji moraju imati zaštitnu masku za lice koju mogu skinuti za vrijeme zagrijavanja i nastupa na
borilištu.
Na dan natjecanja, voditelj judo kluba (trener ili osoba ispred judo kluba) ne smije na natjecanje dovesti
natjecatelje koje imaju simptome karakteristične za COVID-19 i temperaturu 37,2°C i višu.
Službene osobe (voditelj natjecanja, organizacijsko osoblje, zaštitari, liječnik, suci i sl.) moraju nositi zaštitnu
masku za lice. Svi suci i voditelj natjecanja skidaju masku za vrijeme održavanja borbi.
Gledatelji
Natjecanja se održavaju bez prisutnosti gledatelja.

OIB: 98840568065
IBAN: HR91 2500 0091 1013 3176 6
web: www.judoklubsakura.hr
e-mail:jk.sakura@hotmail.com
Okićka 18, Sveta Nedelja

III. PROTOKOL DOLASKA NA NATJECANJE
Natjecateljske ekipe se okupljaju ispred dvorane vodeći pritom računa da se ne miješaju sa protivničkom
natjecateljskom ekipom i da zadržavaju propisanu udaljenost.
Neposredno prije ulaska u dvoranu javljaju se zaštitarima natjecanja koji ih dočekuju na ulazu. Sudionicima se
temperatura mjeri na ulazu u dvoranu. Sudionik s temperaturom 37,2°C i višom neće moći ući u natjecateljski
prostor.
Sudionici potom dezinficiraju ruke i ulaze u dvoranu u kojoj se održavaju borbe.
Prilikom ulaska u natjecateljski prostor voditelji judo ekipa (trener ili osoba ispred judo kluba) korigiraju
eventualne promjene prijava, dostavljaju potvrdu o uplati kotizacije te dostavljau Izjave roditelja i Izjave o
odricanju odgovornosti.
Dezinfekcija i higijena opreme
Nakon korištenja opreme potrebne za natjecanje (tatami), organizator dezinficira istu odmah po završetku
borbi svake uzrasne kategorije.
Organizator je dužan osigurati dovoljnu količinu dezificijensa.
IV. UPUTE ZA VRIJEME ODRŽAVANJA NATJECANJA
Natjecatelji moraju izbjegavati fizički kontakt kao što su zagrljaji, rukovanja, davanje petice i slične interakcije.
Natjecatelji ne smiju uspostavljati fizički kontakt sa sucima i službenim osobama. Po završetku natjecateljeve
zadnje borbe napuštaju natjecateljski prostor bez zadržavanja. Natjecatelji - osvajači medalja nakon podjele
odličja napuštaju natjecateljski prostor bez zadržavanja.
Sanitarni čvor mogu koristiti istodobno dvije osobe.
Dezinfekcija opreme vrši se i nakon završetka natjecanja.

Upute i preporuke HZJZ-a
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf
https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Preporuka_za_sportska_natjecanja_u_zatvorenim_objektima_uz_gledateljstvo_.pdf

*Za nepridržavanje navedenih uputa koje se odnose na ponašanje natjecatelja i službenih osoba tijekom
održavanja natjecanja odgovorni su voditelji klubova (trener ili osoba ispred judo kluba).
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