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Поштовани,
у наведеном Закључку Kризног штаба од 14.септембра 2020. године о Одржавању спортских тренинга и
такмичења у затвореном простору се не ограничава број присутних спортиста, такмичара, тренера у
затвореном простору, али је наведено које све мере морате испоштовати како би организовали
такмичења.
У складу са овим Закључком мишљења смо да би могли да организујете планирано такмичење.
Молимо Вас да пратите и даље све Одлуке и наредбе Владе Републике Србије, као и Закључке Кризног
штаба обзиром да је и даље проглашена епидемија COVID-19 у нашој земљи, а тренутна
епидемиолошка ситуација је подложна променама.
С поштовањем,

-Kabinet Instituta za javno zdravlje Srbije
"Dr Milan Jovanović Batut"
Dr Subotića 5
11000 Beograd
Tel: +381 11 2685 476
Faks: +381 11 2685 735
E-mail: kabinet@batut.org.rs
Web: www.batut.org.rs

Poštovani,

1

Obraćam vam se u ime Stonoteniskog saveza Srbije (STSS). Stonoteniski savez Srbije je nacionalni granski sportski
savez, nadležan za stoni tenis.
U sistemu takmičenja STSS se igraju stonoteniske lige po rasporedu u kalendaru takmičenja. Potrebno nam je vaše
mišljenje ili uputstvo, smernice... na koji način možemo da organizujemo turnire. Poznato nam je da su skori svi
sportski savezi počeli sa takmičenjima u zatvorenom prostoru.
Naš sport i turniri ovako izgledaju sa organizacione strane:
- stoni tenis je beskontaktni sport, igrači se tokom meča nalaze uvek na oko 4 ili više metara udaljenosti, kao i
sudija koji sedi sa strane; ni u jednom trenutku igrači i sudija nemaju potrebu da prilaze jedan drugom;
- u sali bi bilo prisutno oko 120-140 osoba (24 ekipe po 3-5 članova + treneri);
- turniri lige se igraju u velikim dvoranama u kojima se postavlja 12 stonoteniskih stolova na kojima se igraju
utakmice;
- 1 sto, odnosno jedno borilište pokriva 50 m2, 2 igrača igraju, ili 4 u parovima, a rezervni igrači i treneri sede
pored stola, iza ogradice, sudija je u borilištu, sa strane - ukupno oko 10 osoba za jednim stolom;
- opremu, odnosno stonoteniski sto, moguće je dezinfikovati nakon svake odigrane pojedinačne partije;
- učesnici bi bili dužni da poštuju i sve druge obavezne i preporučene mere zaštite, u skladu sa Zaključkom
kriznom štaba od 14. septembra 2020. (u prilogu).
U prilogu je takođe i fotografija sa uobičajenom postavkom opreme na stonoteniskom takmičenju (postavljeno je
16 stolova, ali za ligu bi bilo 12, što ostavlja više razmaka i praznog prostora.
Molimo vas za za odgovor.
S poštovanjem,
Smiljka Radivojčević, gen. sekretar
Stonoteniski savez Srbije
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