
Poštovani, 

primijetili smo da je došlo do opuštanja u pridržavanju mjera protiv suzbijanja i sprječavanja 

epidemije bolesti COVID -19 u većini klubova korisnika naših dvorana. 

Još jednom skrećemo pažnju na sve klubove, a prvenstveno na trenere da je u terminima TRENINGA : 

 RODITELJIM ZABRANJEN ULAZAK U DVORANU I PRAĆENJE TRENINGA, 

 U SLUČAJU TRENING UTAKMICE, MOLIMO DA ISTU OBVEZNO PRIJAVITE VODITELJIMA 

DVORANE ILI NA MAIL sport@szgp.hr, najmanje 3 dana prije trening-utakmice, 

 ZA TRENING UTAKMICU VRIJEDE PRAVILA TRENINGA. 

Sukladno novoj odluci stožera civilne zaštite RH od 05.11.2021., protokola izdanih od strane SZGP-a i 
O.Š. Finida, te preporuka o postupanju od stane HZJZ, još jednom Vas molim da iste proučite i po 
istima postupate prilikom korištenja objekata kojima upravlja SZGP. 
 U nastavku izdvajamo točke i stavke iz gore navedene odluke koje se moraju maksimalno poštivati. 
 
ODLUKA : 
Sportska natjecanja i treninzi mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih 
propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 
a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehničko osoblje koje je prisutno 
pridržavaju propisanih epidemioloških mjera. 
 
Iznimno od protuepidemijske mjere iz točke III. Stavka 1. podstavka 16. ove odluke sportska 
natjecanja se mogu organizirati uz prisustvo gledatelja, ako svi gledatelji i tehničko i organizacijsko 
osoblje koje je prisutno na natjecanju posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, a ako se natjecanje 
održava u zatvorenom prostoru obvezno je i korištenje medicinskih maski ili maski za lice. 
 
Organizatori natjecanja iz stavka 1. ove točke obvezni su obavijest o održavanju natjecanja u kojoj se 
navodi mjesto , vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne dostaviti nadležnoj županijskoj službi 
civilne zaštite, putem elektroničke pošte županijskih centara 112, najkasnije 3 dana prije održavanja 
natjecanja. 
 
Ispunjavanje uvjeta iz stavke 1. ove točke obvezan je kontrolirati organizator natjecanja. 
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