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27.07.2020 – Скопје
До:

Клубови организатори на трките од Македонскиот Куп во далечинско пливање
Тренери,пливачи и родители
Посетители на трките

Предмет:Протоколи

Почитувани
Оваа е 7ма година како Националната пливачка федерација го организира Купот на
Македонија во далечинско пливање,поради настанатата ситуација и поради заштита на
здравјето на сите присутни Ве замолуваме да ги следите протоколите предвидени за
организација на Купот.
Протоколите се направени според веќе донесените протоколи и мерки од Владата на
Република С.Македонија кои произлегуваат од планот за намалување на рестриктивните мерки
за спречување на ширење на коронавирусот.
За Организаторите :
• Да се означи место каде ќе бидат сместени пливачите и истото да биде пристапно
исклучиво за пливачите и тренерите
• Влегувањето во местото да биде само со маски на лицето
• Местата каде ќе се соблекуваат/облекуваат пливачите да бидат на пропишаното
растојание од 1,5м
• Да има поставено средства за дезинфекција на рацете на самото место
• Да се означи местото каде може да стојат родителите и посетителите
• Стартната линија да биде доволно широка за да може пливачите да имаат пропишано
растојание меѓу себе
• Судиите,Тренерите и целокупната Организација во текот на целото време носи маска на
лицето
• Доделувањето на медалите на победниците нема да се прави по стандарниот
модел,туку истите ќе бидат поставени на посебен стол каде пливачите сами ќе ги земаат

За пливачите:
• Доаѓањето на местото на трката нема да биде организирано и секој пливач ќе мора сам
да дојде до местото
• Бројот на лица кои ќе бидат во присуство на пливачот да се сведе на миниму(односно 2)
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• Во текот на целото време во местото предвидено за пливачите,пливачот мора да носи
маска на лицето
• Секој пливач си носи свое шише за пиење,освен ако се добие флаширано неотворено
шише од Организаторот.
• Секој пливач да си носи храна која ќе ја конзумира пред и после трката и истата да не ја
дели со другите пливачи.
• Шишето добиено од Организаторот да се чува на место каде нема да може да се
помеша со други шишиња,доколку дојде до тоа,истото да не се користи.
• Победниците на трките,медалите ги подигаат од место/маса предвидено за тоа.
• Задржувањето на местото на трката по завршувањето на истата,треба да се сведе на
минимум.Односно по добивање на медалите истото веднаш да се напушти.

За родители и посетители:
• Родителите и посетителите треба да бидат во место предвидено за нив
• Местата за седење/стоење во просторот треба да бидат обележани и одалечени на
дозволеното растојание
• За време на престој во самото место,мора да се носи маска на лицето
• Во самото место ќе има средства за дезинфекција на рацете.
• Задржувањето на местото на трката после завршување на истата треба да биде сведено
на минимум.

Со Почит
НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА
Претседател
Александар Филипчев
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