
На основу Члана 37. став 1. тачка 5. Статута Српске асоцијације америчког фудбала (СААФ),  и у 

складу са Инструкцијама за oтпочињање тренажног процеса врхунских и осталих спортиста у 

систему спорта Републике Србије у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења 

ризика болести COVID- 19 (у даљем тексту Инструкција) донетих на седници Кризног штаба за 

сузбијање заразне болести COVID-19 од 28. априла 2020. године, Одбор за хитна питања СААФ на 

седници одржаној дана 09.09.2020.  донео је 

 

УПУТСТВА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА У ТОКУ ТРЕНАЖНОГ ПРОЦЕСА 

И ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА У СЕЗОНИ 2020 

 

1. Општи део 

 

1. Приликом организовања тренинга и утакмица, сваки клуб америчког фудбала, укључујући и 

учеснике: играче, тренере, клупски лекаре, судије и помоћно особље дужни су да поштују мере 

прописане Инструкцијама и Упутствима o спровођењу мера у току тренажног процеса и 

одигравања утакмица у сезони 2020 (у даљем тексту Упутства) у циљу превенције, спречавања 

ширења и смањења ризика болести COVID- 19. 

2. Сваки клуб америчког фудбала члан СААФ-а дужан је да пре него што отпочне процес 

тренирања на емаил адресу office@saaf.rs и komesar@saaf.rs достави име и презиме особе (у 

даљем тексту Одговорна особа) која ће у клубу бити задужена за спровођење мера наведених 

у Инструкцијама и Упутствима. 

3. За праћење здравственог стања судија задужује се Председник судијске организације СААФ-а. 

4. Обавеза сваког Одговорног лица је да континурано прати здравствено стање свих учесника 

тренажног процеса  и утакмица и да редовно евидентира и пријављује све релевантне 

информације везано за здравље учесника. 

5. Обавеза сваког учесника  је да мери температуру сваког дана и објективно и савесно 

пријављује све евентуалне симптоме пре одласка на тренинг или утакмицу. 

 

2. Тренажни процес 

 

6. Свака Одговорна особа је дужна да након сваког тренинга достави скениран Евиденциони лист 

на адресe office@saaf.rs и komesar@saaf.rs. 

7. Евиденциони лист садржи, податке учесника тренинга (тренера, играча, клупског лекара и 

помоћног особља) и то: Име и презиме, број телефона, на лицу места измерена телесна 

температура и својеручан потпис којим се потврђује да особа не поседује ни један од симптома 
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болести (повишена телесна температура, кашаљ, отежано дисање, хронични бол у мишићима 

и хронични умор). 

8. Уколико се утврди да неко од учесника тренинга има симптоме болести, учесник се удаљава 

са терена.  

9. Одговорно лице мора пратити сваког учесника са симптомима као и његове контакте. 

Потребно је утврдити најближе контакте, узети податке и одмах удаљити са тренинга. 

10. Неопходно је да учесник буде тестиран на COVID- 19 (у даљем тексту тест) што пре, и у случају 

првог позитивног резултата теста, изолован у кућним условима 14 дана до лекарске контроле, 

уколико нема теже симптоме. У том случају неопходно је обавити строжију контролу и у случају 

симптома тестирати све оне који су били у контакту са њим и проверити ко је за изолацију а ко 

није. 

11. Након опоравка учесника чији је први тест био позитиван, учесник се поново тестира. После 

првог негативног резултата теста, неопходно је урадити још једно тестирање након 7 дана од 

првог негативног теста. Тек након другог негативног резултата теста, могућ је повратак 

учесника тренажном процесу. Повратак није могућ пре истека рока од најмање 14 дана од 

момента уочавања и евиднтирања симптома, а да су последња 2 теста негативна и урађена у 

размаку од 7 дана. 

12. У случају да је након удаљавања учесника са тренинга његов први резултат теста покаже 

негативан, неопходно је урадити још једно тестирање након 7 дана од првог негативног теста. 

Тек након другог негативног теста, могућ је повратак учесника тренажном процесу. Повратак 

није могућ пре истека рока од најмање 14 дана од момента уочавања и евидентирања 

симптома, а да су последња 2 теста негативна и урађена у размаку од 7 дана. 

13. Обавеза је Одговорног лица да сваки случај пријави и да о свему редовно извештава 

Генералног секретара СААФ-а и Комесара за такмичење путем емаила, укључујући стање 

зараженог, резултатима тестирања као и да доставља скениране резултате тестова. 

14. Клуб и Одговорно лице подлежу Законској и Дисциплинској одговорности за тачност података 

које приказују и достављају. 

 

3. Утакмица 

 

15. Приликом организације утакмице, домаћин је дужан да обезбеди бесконтактни топломер за 

потребе мерења температуре свих учесника на утакмици. 

16. Оба тима, укључујући и судијску екипу, дужни су да носе своју воду и средство за дезинфекцију 

руку. 

17. Потребно је да свака флаша буде обележена како не би дошло до мешања флаша између 

играча једног тима или између чланова судијске екипе. 

18. Ношење заштитне маске је обавезно за све учеснике увек и у сваком тренутку приликом 

доласка, током утакмице и приликом одласка са игралишта изузев: 

 Играча који се налазе у делу терена предвиђеном за игру током утакмице; 



 Играча који се налазе ван игре и могу одржавати дистанцу од других учесника од најмање 1,5 

метара у сваком тренутку; 

 У тренутку утврђивања идентитета играча током facecheck-a. 

19. Чланови судијске екипе поред маски, морају обавезно носити и рукавице у сваком тренутку. 

20. Тимовима и судијама се препоручује да приликом доласка на утакмицу предузму следеће 

мере уколико су у могућности: 

 мерење температуре пре уласка у аутобус; 

 у аутобусу направити распоред да свако седи сам; 

 уколико није могуће омогућити да сви седе на по једном месту, носити маске током читавог 

путовања; 

 у ситуацији када се на утакмицу долази аутомобилом, носити маске током читавог тока 

путовања. 

21. Свлачионице и купаонице се не користе, и односи се на све учеснике на утакмици. 

22. Након доласка на утакмицу, чланови оба тима одмах и без одлагања иду на свој део терена 

(свој „бокс“) и почињу са пресвлачењем и припремом за facecheck. 

23. Facecheck мора бити спроведен пре почетка загревања. 

24. Пре facecheck-a, главни судија ће измерити температуру бесконтактним топломером сваком 

од чланова судијске екипе, док ће њему температура бити измерена од стране једног од 

судија. Уколико је температура повишена или има неке од симптома, судија се одмах удаљава 

са терена. Неопходно је у Записнику са утакмице унети име и презиме судије који је удаљен са 

терена и због којих симптома. Даљи поступак спроводити по тачкама 8-13 ових Инструкција.  

25. Током facecheck-a један од судија ће вршити проверу идентитета и обавезне опреме, док ће 

други судија мерити температуру сваком учеснику, укључујући и тренере и помоћно особље. 

Уколико неко од учесника има повишену температуру или неке од симптома, учесника 

удаљити са терена. Неопходно је у Записнику са утакмице унети име и презиме учесника који 

је удаљен са терена и због којих симптома. Даљи поступак спроводити по тачкама 8-13 ових 

Инструкција.  

26. Након спроведеног facecheck-a, могуће је приступити загревању и припреми за утакмицу. 

27. Неопходно је направити што је већу могућу дистанцу између два тима, као и дистанце између 

играча истог тима током загревања. 

28. Након загревања, по један капитен сваког тима, прилази центру терена на coin toss где их 

дочекује главни судија. Током coin toss-а, обавезно је држање дистанце од минимум 1,5 

метара између капитена и главног судије. 

 

Ове Инструкције ступају на снагу од тренутка објављивања у званичном гласилу СААФ. 
 


