
 
  

   

 

 
 

UVJETI ORGANIZACIJE TENISKIH NATJECANJA U HRVATSKOJ 
 

Temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na „održavanje 
športskih natjecanja na otvorenom“  obavještavamo Vas da su organizatori sportskih natjecanja 
osim navedenog dužni poštivati i sljedeća pravila specifična za tenis. 

Sportska natjecanja i ostala okupljanja ne smiju se održavati na područjima jače zahvaćenih 
epidemijom COVID-19.  

Sve informacije o trenutnoj epidemiološkoj situaciji mogu se pronaći putem dnevnih priopćenja 
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, web stranica: https://civilna-zastita.gov.hr/  

 

Organizator natjecanja dužan je; 

Svakodnevno pratiti popis zahvaćenih područja (COVID-19), do dana kada je zakazano 
natjecanje, kako bi konačnu odluku o održavanju mogao donijeti neposredno prije samoga 
početka.   

Zbog mogućih promjena od najave do dana održavanja natjecanja organizator putem 
propozicija zadržava pravo otkaza neposredno prije početka, ali i na dan održavanja.  

Organizator je na natjecanjima dužan ograničiti ukupan broj natjecatelja i posjetitelja u  
skladu s trenutnim mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite. 

 

Organizator mora dati jasne upute sudionicima i posjetiteljima kako slijedi; 

- da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje uz 
izbjegavajnje bližih socijalnih kontakata, 

- ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5 C) da ne dolaze na 
natjecanja,  



- da ukoliko su u proteklih 14 dana bili na području jače zahvaćenom epidemijom COVID-19 da 
ne dolaze na natjecanja (manifestacije).  

- osobama starijim od 65 godina, ukoliko su kronični bolesnici preporučuje se da ne dolaze na 
natjecanja, 
 

Način korištenja prostora na sportskim natjecanjima; 
  

1. Na ulasku u teniski centar ili pred ulaskom na igrališta moraju biti postavljeni  
dezinfekcijska sredstva za ruke koje igrači trebaju koristiti prije i poslije igre, 

2. Natjecanje i igranje tenisa dozvoljeno je pojedinačno i u parovima, 

3. Svaki igrač na igralištu mora imati svoju klupu ili stolicu za sjedenje i odlaganje  stvari  i one 
moraju biti postavljene na suprotnim stranama igrališta, 

4. Rukovanje, prije i nakon igranja kao i fizički kontakt igrača, nije dozvoljeno, Na kraju  meča 
„rukovanje“ se može obaviti dodirom reketa, 

5. Pehare, medalje i ostale nagrade treba izložiti na stol s kojeg ih preuzima svaki pojedinac 
nakon prozivanja; Grupno fotografiranje se ne preporučuje, 

6.  Ako u roku od 14 dana nakon natjecanja netko primijeti simptome COVID-19, o tome  je 
potrebno obavijestiti direktora natjecanja i odgovornu osobu Hrvatskog teniskog saveza, 

7. Korištenje zida i pomoćnih igrališta u sklopu teniskih centara može se dozvoliti uz  
poštivanje socijalne distance i održavanje fizičkog razmaka. 

8. Držite se preporučene udaljenosti od osoblja kluba i slijedite njihove upute. 

 

Organizator sportskog natjecanja (manifestacije) snosi odgovornost za provedbu temeljem ovih 
mjera i preporuka Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo.  

 

HRVATSKI TENISKI SAVEZ 

 

 


