
 

 

 
Београд, 03.11.2020. година 

Бр. 403/03 

Предмет: Коришћење aтлетске дворане за атлетске школе 

 

                           Атлетски клубови чланица САС-а. 

 

 Поштовани пријатељи и сарадници 

 

 Српски атлетски савез, као и већину савеза и организација погодила је и пореметила 

пандемија КОВИД-19 која је у одређеној мери утицала како на организацију и спровођење 

такмичарских и тренажних процеса, тако и на сам приступ спровођења одређених програма. 

Дворана је почела активно са радом прошлог месеца и одредила термине за коришћење како за 

спортисте, клубове тако и за припаднике Министарства одбране, према утврђеним категоријама 

и сатници. 

 

 Сходно ситуацији која влада у држави, a везано за корона вирус желимо да мере, заштиту 

и безбедност максимално прилагодимо Вама корисницима атлетске дворане. Увидом у 

претходни месец, дошли смо до чињенице да се правлино не распоређују групе када су термини 

атлетских школа, те стога би Вас замолили да обратите пажњу на следеће информације како не 

би дошли у ситуацију да због непажње морамо да затворимо дворану.. 

  

Најважније ставке огледају се у следећем: 

✓ Термин од 18-19 часова се не користи у довољној мери (мали број деце/клубова користи 

тај термин) у односу на термин од 19-20 часова, што проузрокује да велики број деце и 

родитеља буде присутан у том термину што аутоматски доводи до потенцијално/повећане 

могутности заразе корисника (деце и тренера) - ТЕ ВАС МОЛИМО ДА СЕ 

ОРГАНИЗУЈЕТЕ ТАКО ДА ОПТИМАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ДВОРАНЕ БУДЕ У ОБА 

ТЕРМИНА 

✓ Тренери клубова треба да организују своје групе да оне буду отпималне и да се атлетичари 

превише не мешају међусобно већ да буду усмерени стриктно на спровођење своје 

тренажне активности (то се односи и на окупљање деце испред дворане, као и на излазак 

из исте) – сва деца са својим тренерима пре уласка у дворану треба да дезинфикују руке и 

обућу; 

  



 

 

 

 

✓ Родитељи не смеју да улазе на атлетско борилиште, да користе тоелете дворане да се 

шетају ходником (оптималан број родитеља сме са маском да уведе дете у хол, да се 

послужи апаратом за чај и за кафу... изричито је потребно да тренери Ваших клубова 

обавесте родитеље о томе); 

✓ КОРИШЋЕЊЕ АТЛЕТСКЕ ДВОРАНЕ ЗА НОВЕМБАР МЕСЕЦ 2020. БИЋЕ 

БЕСПЛАТНО ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ АТЛЕТСКИХ КЛУБОВА ЧЛАНИЦА САВЕЗА 

(атлетске школе, пионири, јуниори сениори и ветерани) 

 

  

ЗБОГ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ СВИХ НАС, ЗАМОЛИЛИ БИ ВАС ДА СЕ СТРИКТНО 

ПРИДРЖАВАМО ОВИХ МЕРА И ПРАВИЛА КАДА СУ У ПИТАЊУ АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ.  

 

 

 

С поштовањем, 

 

 

 

 

 

 

 

Српски атлетски савез 

 

 

  Слободан Бранковић 

                                                                                                       директор 

 


