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UPRAVNI ODBOR 

UHRS 

PREDMET: Održavanje seminara za sezonu 2020/21 – COVID-19 

Poštovani članovi Upravnog odbora, 

Strukovno povjerenstvo za natjecateljsku sezonu 2020/21 predlaže da se redovni centralni seminari 

koji se održavaju u ljeto svake godine prije početka natjecateljske sezone, za sezonu 2020/21 ne 

održe.  

Ovakav prijedlog temeljimo na sljedećim činjenicama 

a) Iako je epidemiološka situacija povoljna, postoji opasnost da netko od članova UHRS bude 
pozitivan na COVID-19 (nesvjestan da je zaražen) u trenutcima održavanja seminara te na 
takav način ugrozi ostale sudionike seminara; 

b) S obzirom da se radi o vrlo velikom broju osoba koji moraju pristupiti seminarima u slučaju 
da je i jedan član pozitivan postavlja se pitanje kako započeti natjecanje u rangu ukoliko sve 
osobe koje su se nalazile na seminaru dobiju odluku o samoizolaciji; 

c) Takoñer postoji odreñeni broj ljudi koji spadaju u rizičnu skupinu. 

Strukovno povjerenstvo predlaže da se putem regionalnih povjerenika odnosno na nivou regija održe 

regionalni seminari za sve lige u istom trenutku, ali s iznimkama u provoñenju odreñenih testiranja 

a) Fizička provjera (beep test) – prilikom provoñenja fizičke provjere razmak izmeñu osoba koje 

trče u grupi mora biti najmanje 3 metra. U jednoj grupi smije biti najviše do 10 osoba. U 

dvoranu ulazi grupa po grupa, a svakom pojedincu će biti mjerena tjelesna tempratura od 

strane Hitne medicinske pomoći. Fizička provjera mora se snimati. Nakon završetka fizičke 

provjere, povjerenici su dužni dostaviti video snimku Strukovnom povjerenstvu. Strukovno 

povjerenstvo će pregledati sve snimke. Prilikom snimanja mora jasno čuti beep znak, 

snimanje se mora obaviti s uzvišenog mjesta s bočne strane (u visini gola), kako bi se vidjele 

obje linije koje suci moraju doticati, a moraju se jasno vidjeti sve osobe koje trče, ukoliko 

jedan od ovih uvjeta ne bude zadovoljen Strukovno povjerenstvo će ponoviti fizičku provjeru 

za cijelu regiju; 

b) Provjera tjelesne težine – provjera tjelesne težine provoditi će se u sportskoj dvorani (na 

igralištu). Provjera tjelesne težine izvršiti će se na način da grupa od 10 osoba pristupa 

provjeri. Takoñer, sve osobe koje pristupaju fizičkoj provjeri moraju biti udaljeni minimalno 2 

metra od druge osobe. 

c) Teoretska provjera znanja – teoretska provjera sudaca i nadzornika provoditi će se on-line 

ispitom putem portala moj.uhrs.hr;  

d) Liječničke potvrde – liječničke potvrde svi članovi dužni su putem svojih matičnih zborova 

dostaviti Uredovnici dokaze o zdravstvenoj sposobnosti 3 dana prije početka testiranja. 

e) Za točke provoñenje testiranje iz točke a) i b) odreñuju se regionalni povjerenici. 
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Kao što možete vidjeti za početak sezona nažalost zbog objektivnih okolnosti Strukovno povjerenstvo 

smatra da nema potreba za dovoñenje u opasnosti zdravlje svih naših članova. S obzirom da ne 

postoje teoretska predavanja kao svih ovih godina nadzornici nemaju potreba da dolaze na 

regionalne seminare. 

Prijedlog održavanja regionalnih seminara je 29./30.08.2020. 

Regionalni povjerenici dužni su najkasnije do 15.08.2020. godine poslati u Uredovnicu točan datum, 

mjesto i vrijeme održavanje fizičke provjere. 

Strukovno povjerenstvo zajedno s Predsjednikom UHRS-a pratiti će epidemiološku situaciju te će na 

osnovu preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera donijeti nove naputke 

ukoliko bude bilo potrebe. 

I na kraju kao podsjetnik želimo samo skrenuti pozornost da je prilikom provoñenja fizičke provjere 

sudaca dužnost regionalnih povjerenika osigurati da u vremenu testiranja u dvorani bude prisutna 

medicinska služba – hitna pomoć. 

 
Osijek, 29.06.2020. 
 
 
 Boris Milošević, v.r. 
                                                    Predsjednik SP   

 
  
 


