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Zagreb 25.08.2021.

UPUTE
o organizaciji utakmica TREĆE HNL i nižih natjecanja natjecanja
u jesenskom dijelu natjecateljske 2021. / 2022. godine.
Klubovi domaćini utakmica Treće HNL i nižih natjecanja u jesenskom dijelu
natjecateljske 2021/22. godine temeljem Odluke Stožera Civilne zaštite Republike
Hrvatske mogu organizirati utakmice na jedan od sljedećih naĉina:

1.

NAĈIN 1.

I. Odlukom Stožera Civilne zaštite RH od 18. lipnja 2021., a koja je na snazi od 01.
srpnja 2021. odreĊeno je da se sportska natjecanja održavaju bez gledatelja uz
pridržavanje svih epidemioloških mjera,
II.
Klub je dužan u cijelosti poštivati Preporuke HZJZ i Stožera civilne zaštite
R.H. za održavanje športskih natjecanja na otvorenom bez prisutnosti gledateljstva.
III.
Sukladno odluci iz toĉke I. ovih uputa na utakmicama ne smije biti
gledatelja osim onog broja ĉlanova klubova (do 15 osoba klub domaćin i do 10
osoba gostujući klub) i službenih osoba navedenih u Propozicijama natjecanja i
odluci Povjerenika za svaku razinu, a sve takve osobe moraju biti evidentirane na
ulazu u objekt (igralište - stadion). ZA SVAKU OSOBU (igraĉ, sl. osoba, ĉlanovi
kluba, novinari i ost.) prisutnu na stadionu (igralištu), a kojih ukupno ne smije biti
više od 100 osoba raĉunajući i sudionike utakmice obavezno je na ulazu
mjerenje temperature, te uzeti slijedeće podatke; ime, prezime i broj telefona.
IV.
Klub domaćin obavezan je odrediti odgovornu osobu za provoĊenje
epidemioloških mjera na utakmicama, koja će sukladno odredbama iz toĉke I. i
toĉke II. ovih uputa nadzirati i biti odgovorna za njihovo provoĊenje te biti delegatu
utakmice na usluzi prije, tijekom i nakon utakmice.
V.
Svaki klub je obavezan dostaviti podatke povjereniku lige i delegatu utakmice
o imenovanoj odgovornoj osobi za provoĊenje epidemioloških mjera na utakmicama.
VI.
Klub domaćin dužan je prikupljene podatke iz toĉke 2. ovih uputa ĉuvati
najmanje 20. dana od dana odigravanja utakmice.

2.

NAĈIN 2.

I. Odlukom Stožera Civilne zaštite RH od 18. lipnja 2021., a koja je na snazi od 01.
srpnja 2021. odreĊeno je da se sportska natjecanja održavaju bez gledatelja uz
pridržavanje svih epidemioloških mjera, a toĉkom V. definirana je iznimna
mogućnost organizacije natjecanja uz prisustvo gledatelja ukoliko se ispune posebni
uvjeti.
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II.
S obzirom na interes gledateljstva za prisustvom na utakmicama TREĆE
HNL i nižih liga utakmice se mogu organizirati bez ograniĉenja broja gledatelja uz
obvezu da svi gledatelji, tehniĉko i organizacijsko osoblje, momĉadi i službene osobe
posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu (koja se može dobiti i po izradi PCR testa
koji vrijedi 72 sata ili antigenskog testa koji vrijedi 48 sati). Klub domaćin
odgovoran je za provjeru potvrda kod gledatelja, a delegat, uz tehniĉku pomoć kluba
domaćina, za provjeru potvrda igraĉa i ĉlanova struĉnog stožera prijavljenih u
zapisnik utakmice.
III.
Svi igraĉi, ĉlanovi struĉnog stožera i ostalo osoblje klubova TREĆE HNL i
nižih liga sukladno nevedenom iz ovih Uputa, NAĈIN 2. koji sudjeluju na utakmici
obavezni su za svaku utakmicu TREĆE HNL i nižih liga imati EU digitalnu
COVID potvrdu, PCR ili brzi antigenski test.
IV.
U sluĉaju bilo kakvih promjena odluka ili preporuka HZJZ i Stožera civilne
zaštite RH i odluka HNS-a klubovi su dužni pridržavati se istih u cijelosti, a o istom
će biti obavješteni od strane HNS-a i Povjerenika za natjecanje.
V.

ProvoĊenje navedenih uputa na utakmici kontrolira delegat utakmice.

3. Odgovorne osobe i osobe za zastupanje klubova pruzimaju svu odgovornost u
postupanju i provoĊenju propisanih Uputa na NAĈIN 1 ili na NAĈIN 2.
4. Klubovi su se dužni pridržavati ovih uputa od 25.08.2021. do daljnjeg.
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