SMJERNICE I PROTOKOL ZA SUCE NA SVIM NATJECANJIMA TIJEKOM
PANDEMIJE COVIDA 19
Zbog smanjenja rizika zaraze Covidom 19, prateći smjernice Nacionalnog stožera CZ i
HZJZ, SK HKS donosi protokol za suce HKS za sva natjecanja tijekom pandemije
Covidom 19.
1.) Za čitavo vrijeme natjecanja suci su dužni nositi zaštitnu masku i držati distancu
među bilo kojim sudionikom natjecanja od min. 1,5 m
2.) Prije ulaska u prostor natjecanja svakom će se sucu izmjeriti tjelesna temperatura
koja ne smije biti viša od 37,2 C.Nakon mjerenja temperature svaki sudac
potpisuje listu koju priprema tajništvo SK HKS.
3.) Sudački prostor ( sastanak prije natjecanja, okrijepa, odmor i dr. ) mora biti u
dvorani, ograđen i na dovoljnoj distanci od drugih sudionika natjecanja. Sjedenje
oko stola u tom prostoru mora biti na fizičkoj distanci od min. 1,5 m. Dozvoljeno
je korištenje jedino plastičnih čaša,tanjura i pribora za jelo, u original pakiranju.
4.) Zbog regularnosti održavanja natjecanja, organizator je dužan pozvati min.
jednog suca više po borilištu, iz razloga moguće zaraze suca od trenutka prihvata
poziva na suđenje do dana natjecanja.
5.) Suci su dužni prilikom delegiranja za natjecanje, da li iz osobnih ili zdravstvenih
razloga, otkazati suđenje na tom natjecanju i/ili svim natjecanjima za vrijeme
trajanja Covida 19. ( kronični bolesnici i dr. ). Suci sa simptomima infekcije ne
mogu ući i sudjelovati na natjecanju te se odmah upućuju svom liječniku.
6.) Na liniji borilišta gdje stoje suci prije i nakon meča, mora biti razmak među
sucima min.1,5 m. Kanza ( kontrolor meča ) mora biti udaljen od borilišta i
zapisničkog stola min.2 m. Raspored sjedenja za zapisničkim stolom kao i sudaca
koji ne sude taj meč mora biti na distanci od min. 1,5 m. Za suđenje kata suci
linijski sjede na min. razmaku od 1,5 m.
7.) Za vrijeme meča glavni sudac ne smije prići natjecatelju bliže od 1,5 m ( dolazak
do natjecatelja radi gledanja težine povrede, vođenje natjecatelja doktoru i sl. ), a
svaka komunikacija međusobno ili s bilo kojom službenom osobom ne smije biti
na distanci manjoj od 1,5 m ( kratki brifing, konzultacije i dr. ).
Ovaj dokument je nastavno, slijed svih smjernica i Protokola Natjecateljske komisije
HKS.
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