
ПРОТОКОЛ ЗА СПОРТСКИ НАТПРЕВАР ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА НА КМФМ 

1. Општи упатства 

• Секој учесник во натпреварувањето, пред почеток на натпреварувањето е должен да 

потпише изјава со која ги прифаќа мерките одредени со овој протокол. 

• При доаѓање во спортскиот објект, сите натпреварувачи и службени лица 

задолжително да носат заштитна маска. 

• Сите лица кои се присутни на натпреварот се должни за времетраење на натпреварот 

задолжително да носат заштитна маска, освен борците на терен. 

• Забрането е меѓусебно ракување во ограничениот простор како и на терен пред 

почеток и по завршување на натпреварот помеѓу натпреварувачите и судиите. 

• Одржување на физичкото растојание помеѓу присутните од 1,5-2,0 метри и 

почитување на одредбата за негрупирање, како и не е дозволено секаков друг вид на 

дополнителни социјални активности. 

• Средство за дезинфекција за раце задолжително да бидат поставени на повеќе места, 

при влезот во објектот, како и околу теренот . 

• Натпреварите се организираат без присуство на публика. 

• Мерење на телесна температура со безконтактен топломер пред влез во објектот 

на  лицата на кои им  е дозволено присуство на натпреварот. За лицата кај кои ке се 

утврди покачена телесна температура над 37.2 (и по второ мерење), како и на лицата 

кои ќе одбијат мерење на температура забранет е влез во спортскиот објект.  

• Забранета е употребата на соблекувалните за цело време пред, во тек и по 

натпреварот.  

• Спортските клубови се обврзани да ја следат здравствената состојба на 

натпреварувачи и тренерите пред почетокот на секој натпревар преку  мерење на 

телесна температура и доколку се утврди телесна температура повисока од 37,2 

степени и по второто мерење, не се дозволува учество во натпреварот,како и на лица 

со респираторни симптоми кои задолжително се изолираат. 

2. Категорија на лица на кои им е дозволено присуство на натпревар 

• На натпреварите можат да бидат присутни лица кои припаѓаат на следните 

категории: натпреварувачи, тренери, судии, лица од организација, медицински 

персонал, технички персонал за одржување на објектот и хигиената, редарска 

служба, новинари, фотографи, камермани, претставници на анти допинг агенција, 

ТВ оператори, пожарникари и припадници на МВР. 

• Бројот на лицата во сите зони потребно е да се сведе на апсолутен минимум кој е 

неопходен за непречена организација на натпреварот со почитување на физичкото 

растојание од 1.5-2.0м. Во случај на проценка дека во некоја од зоните е присутен 

поголем број на лица организаторот на натпреварот е овластен да изврши 

прераспределба на лица. 



• Во случај на проценка дека во некоја од зоните е присутен поголем број на лица 
организаторот на натпреварот е овластен да изврши прераспределба на лица, додека 
клубот кој не се придржува кон мерките од протоколот сноси последици во согласност со 
Дисциплинскиот правилник на федерацијата. 

2а. Зони во спортските објекти 
Просторот на спортскиот објект е поделен во 3 зони: 

• Зона 1 - борилишта (заградениот простор околу нив)  

• Зона 2 – простор пред борилиштата (простор за борци кои чекаат следна борба)  

• Зона 3 – трибини (каде што ќе бидат сместени сите клубови на соодветно 

растојание) 

Секоја од трите наведени зони претставуваат физички одвоена целина и сите се одделени една 
од друга. 

2б. Распоред на лицата по зони 

ЗОНА 1 ЗОНА 2 ЗОНА 3 

Натпреварувачи кои се натпреваруваат во 
моментот (на сите борилишта) и оние кои 
чекаат следна борба 

Редраска служба-редари  
Натпреварувачи и тренери на 
клубви распоредени на 
соодветно растојание 

Тренери на натпреварувачите кои се 
натпреваруваат во моментот (на сите 
борилишта) и на оние кои чекаат следна 
борба 

Натпреварувачи и 
тренери кои чекаат 
следна  борба  

 

Судии  Акредитирани новинари   

Лица од организација Камермани    

Медицински тим – доктори и Брза помош Технички персонал  

Камермани ТВ оператори МВР   

Анти допинг Репортажна кола   

Акредитирани фотографи 
Против пожарна 
единица 

  

Технички персонал     

Редарска служба     

Сите останати површини вон спортскиот објект се сметаат за јавни површини за кои се 
одговорни претставниците на МВР. 

Скопје, 10,02,2021 година                    Претседател на КМФМ 

Дејан Митровски - Урко 


