
МЕРЕ ЗАШТИТЕ У ДОБА „КОРОНЕ“ 

 

Због епидемиолошке ситуације, Управни одбор ШС Шумадије у договору 

са Такмичарско-дисциплинском комисијом ШС Шумадије је донео одлуку 

о спровођењу мера заштите играча и осталих, на Првој и Другој лиги   ШС 

Шумадије 2020 године, док траје епидемија (COVID -19). 

ШС Шумадије као званична организација је у обавези да се придржава  

Закона Републике Србије, па још једном апелујемо на све клубове и 

појединце да се придржавају доле наведених мера !! 

Члан 1. 

Меч (сусрет) не може почети уколико сви актери : судија,играчи, капитени 

не носе маске ! 

Пре почетка меча обавезна је дезинфекција руку, а дезинфекционо 

средство обезбеђује „домаћа“ екипа ! 

Такође, између столова и играча мора постојати дистанца („прописно 

растојање“). 

Члан 2. 

У простору где се одигравају партије строго је забрањено скидање маски 

за време сусрета. 

Капитенима није дозвољен договор о томе да ли ће играчи  носити маске 

или не ! 

Члан 3. 

У простору где се одигравају партије могу бити искључиво : судија, играчи 

који су наведени у записнику ( док играју партију ) и капитени екипа. 

Оног момента када играч заврши своју партију је у обавези да напусти 

простор за игру и више у њу не улази док се читав меч не заврши !! 

Капитенима екипа је дозвољено да присуствују мечу уз коришћење маски. 

Члан 4. 

Ако се играч не придржава мера и скине маску у простору за игру, судија 

је у обавези да га опомене (неспортско понашање) и дода противнику 



2.минута, а у случају да се исти случај понови судија ће контумацирати 

истог играча !!                  Партија ће бити  рејтингована. 

Члан 5. 

Клуб чији играч /и  или капитен се не буду придржавали мера заштите 

биће новчано кажњен у износу од 5.000,00 динара, које исти клуб мора 

уплатити до наредног кола. 

Ако се исти случај понови клуб ће бити избачен из даљег такмичења !! 

Члан 6. 

Судија је у обавези да у записнику меча унесе евентуалне неправилности, 

а ако је било тежих (већих) прекршаја написаће допунски извештај. 

Такмичарско-дисциплинска комисија ШС Шумадије ће одлучивати о 

казненим мерама, према починиоцима прекршаја. 

Члан 7. 

Судија је одговоран за регуларност меча и поштовање мера заштите.  

Такође, неће дозволити присуство публике у простору за игру ! 

У случају да се судија меча не придржава наведеног биће суспендован у 

наредна 3.кола, а ако понови исту грешку биће одстрањен до краја 

првенства !! 

Члан 8. 

Ако дође до неких промена по питању заштитних мера у току такмичења 

ШС Шумадије ће о томе обавестити све клубове и њихове представнике. 

 

 

 

 

У Крагујевцу                                                                                      председник 

Дана __________                                                                    Слободан Марчетић 

 

 



 


