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13.09.2020 – Скопје 
 
До:  Клубови организатори на Меѓународни натпревари 

Тренери,пливачи и родители  
Посетители на трките  

 
 
Предмет:Протоколи  
 
 
 
Почитувани 
Со почеток на натпреварувачката сезона во куси базени и следејќи ја веќедонесената програма 
на натпревари,Националната пливачка федерација ги донесе следните протоколи за 
организирање на пливачки наторевари. 
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 означат места/боксови каде ќе бидат сместени пливачите и истото да биде 
пристапно исклучиво за пливачите и тренерите од истиот клуб 

• Влегувањето во базенот да биде само со маски на лицето 

• Да има поставено средства за дезинфекција на рацете на самото место 

• Да се ограничи движење на тренерите околу базенот,тие мора да бидат на местата 
предвидени само за клубот 

• Секој клуб во зависност од бројот на пријавени пливачи ќе добие посебна патека/ки 

• Судиите,Тренерите и целокупната Организација во текот на целото време да носи маска 
на лицето 

• Доколку се прави натпревар со утрински квалификации,да се овозможи дополнителен 
расплив за помладите категории 

• Изготвувањето на стартните листи да биде според категории на пливачи со што ќе се 
ограничи бројот на пливачи во базенот. 

• Доколку има пријавено повеќе од 200 натпреварувачи треба да се поделат 
натпреварувачите по категорија и да се овозможи втор расплив 

• 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 
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За пливачите: 

• Пливачот влегува во базенот со маска на лицето и истата ја носи цело време додека се 
наоѓа во местото предвидено за нив 

• Пливачот ја носи маската се додека не влезе во вода,истата ја вади кога влегува на 
загревањето,ја завиткува во крпата и ја става на место каде што ќе знае дека тоа е 
негова крпа и негоа маска 

• Пливачот ја носи маската се додека не влезе во вода и додека се припрема за 
трка,истата ја вади и ја става на столот каде ги остава и другите свои работи.Значи треба 
да ги помине сите контролни точки(помошни стартери) со 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. 
 
За тренерите: 
 

• Тренерите во текот на целото време ја носта маската на лицето 

• Движењето и задржувањето на тренерите околу базенот треба да се сведе на 
минимум,односно треба да бидат до базенот само за време на загревањето или доколку 
има приговор.Во текот на целото време тренерот треба да биде во местото предвидено 
за неговиот клуб/боксот. 

• Тренерите се должни за соблекување/облекување на помладите категории на пливачи 
 
 
За родители и посетители: 
 

• Присуство на родители и посетители поради коронавирусот е забрането 
 
 
 
 
Со Почит 
 
                                                                                                          НАЦИОНАЛНА ПЛИВАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА 
                                             
                                                                                                                                       Претседател 
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                                                                                                                             Александар Филипчев 
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