
 
  

   

 

 

 

UVJETI ORGANIZACIJE DVORANSKIH TENISKIH NATJECANJA U HRVATSKOJ 

 

OPĆI UVJETI 

Temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na „održavanje športskih 

natjecanja“ obavještavamo Vas da su organizatori i domaćini sportskih natjecanja dužni poštivati 

opće propisana pravila. 

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/  

 

HTS UVJETI ORGANIZACIJE 

RANIJI ŽDRIJEB ZA SVA ZIMSKA NATJECANJA 

Za sva zimska natjecanja ždrijeb se obavlja neposredno nakon završetka roka za odjavu, u cilju 

zaštite svih sudionika. Vremenik igranja objavit će se putem web stranice HTS-a nakon ždrijeba. 

DUŽNOST ORGANIZATORA  

Svakodnevno pratiti trenutno stanje zahvaćenih područja (COVID-19), a do dana kada je zakazano 

natjecanje, kako bi konačnu odluku o održavanju mogao donijeti neposredno prije samoga početka.    

Zbog mogućih promjena, a uslijed pogoršanja epidemiološke situacije od najave odigravanja do 

dana održavanja natjecanja, organizator zadržava pravo otkaza neposredno prije početka, ali i na 

dan održavanja.   

Organizator je na natjecanjima dužan ograničiti ukupan broj natjecatelja, ovisno o mogućnostima i 

broju igrališta s kojima raspolaže kako bi se natjecanje odvijalo u sigurnom okruženju. Također 

dužan je u skladu s trenutnim mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite ograničiti i broj 

posjetitelja u objektu. 

https://civilna-zastita.gov.hr/


UPUTE NATJECATELJIMA I POSJETITELJIMA SUSRETA; 

- sve osobe unutar objekta u vrijeme održavanja teniskih natjecanja; igrači, roditelji, treneri i ostalo 
prateće osoblje obvezni su nositi zaštitne maske, 

- igrači kada uđu u igralište na svoj susret masku mogu skinuti, 

- suci natjecanja dužni su cijelo vrijeme nositi zaštitne maske, 

- kod preuzimanja lopti za susrete igrači sami uzimaju lopte iz kantice, 

- mole se sve prisutne osobe da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje 
uključuje rukovanje uz izbjegavanje bližih socijalnih kontakata,  

- ako u jutarnjim satima natjecatelj ima tjelesnu temperaturu višu od 37,2 °C, ako se osjeća bolesno 
ili ima bilo koje simptome bolesti COVID 19 (glavobolja, grlobolja, bol u mišićima i opća slabost, 
kašalj, otežano disanje/kratak dah, poremećaj osjeta njuha i okusa), da se javi obiteljskom 
liječniku  i da ne dolazi na natjecanje,  

- ako su bili u izravnom kontaktu s korona virus pozitivnom osobom, da se jave nadležnoj 
epidemiološkoj službi i da ne dolaze na natjecanje. 

- 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 u dvoranu moraju biti postavljena dezinfekcijska  

sredstva za ruke,  

2.  Svi sudionici natjecanja obvezni su kod organizatora prije početka igranja izmjeriti  

temperaturu, 

3. Na ulasku u igralište organizator je dužan postaviti dezinfekcijska sredstva, a igrači su prije  

početka susreta dužni dezinficirati ruke, 

4.   Svaki igrač na igralištu mora imati svoju klupu ili stolicu za sjedenje i odlaganje  stvari i one  

moraju biti postavljene na suprotnim stranama igrališta,  

5.    Rukovanje, prije i nakon igranja kao i fizički kontakt igrača, nije dozvoljeno, Na kraju meča 

„rukovanje“ se može obaviti dodirom reketa,  

6.    Preporučuje se dolazak na natjecanje u pratnji najviše jedne osobe, 

7.    Grupno fotografiranje se ne preporučuje,  

8.    Ako u roku od 14 dana nakon natjecanja netko primijeti simptome COVID-19, o tome  je      

potrebno obavijestiti voditelja natjecanja i odgovornu osobu Hrvatskog teniskog saveza, 

9.    Korištenje ostalih prostora u sklopu teniskih centara dozvoljeno je uz  poštivanje socijalne    

distance i održavanje fizičkog razmaka.  

10.  Potrebno je tijekom natjecanja držati se preporučene udaljenosti od prisutnih osoba  



EVIDENCIJA NA NATJECANJU  

Organizator je dužan voditi evidenciju /putem obrasca/prisutnih osoba radi lakšeg naknadnog 

epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2  

Obrazac treba sadržavati: 

- mjesto i datum održavanja natjecanja,  

- ime, prezime prisutnih osoba 

- telefonski broj  

- vrijeme dolaska i odlaska trenera, igrača i ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje 

natjecanja. 

 

Organizator sportskog natjecanja snosi odgovornost za provedbu temeljem ovih mjera i preporuka 

HTS, a prema uputama Zdravstvene komisije HTS-a, i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.   

  

HRVATSKI TENISKI SAVEZ  

 


