


 

 
Скопје 05.08.2020 

 
До  
Министерство за здравство  

            - Комисија за Заразни болеси  
Ул. „50 Дивизија“ број 14, Скопје 
Република Северна Македонија 
 
- Сите Кајакарски клубови 

  
     Предмет :  
 

ПРОТОКОЛ ЗА  СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД „ COVID-19 „   
ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ НА НАТПРЕВАРИ НА КАЈАКАРСКАТА 

ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА 
 
 Овој протокол за организација на националниот систем (државни превенства)  на кајакарски 
натпревари се заснова на одлуката на Влада донесена на својата 73-та седница одржана на 
30.06.2020 година со која „ Престанува да важи забраната за одржување спортски натпревари , 
Владата ја прифати препораката на Комисијата за заразни болести и федерациите можат да го 
отпочнат планирањето и организирањето спортски настани со стрикно почитување на упатствата за 
натпревари без публика и на другите препораки кои се однесуваат на запазување на здравствената 
безбедност на спортистите и останатите  вклучени во натпреварите „ . Целокупниот записник од 
седницата на Влада може да се погледне на следниот линк : - https://vlada.mk/node/21959  
 

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ВРЗ КОИ СЕ ЗАСНОВА ОВОЈ ПРОТОКОЛ СЕ : 
 
Заштита на здравјето на кајакарите и нивните семејства; 
Заштита на здравјето на тренерите и нивните семејства и 
Заштита на здравјето на другите вработени и соработници кои ќе стапат во контакт со кајакарите 
(спортистите) за време и по завршување на натпреварот како и заштита на службените лица на 
натпреварите. 
 

ОСНОВНИ ПРЕПОРАКИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Поставување средства за дезинфекција кое содржи 70% алкохол, за дезинфекција на раце одредено 
место, со назнака за задолжително користење пред секој натпревар; 
 
Употребата на заштитни маски е задолжителна освен за натпреварувачите кои се на кајак патеката за 
времетраење на нивните натпревари како и за натпреварувачи деца под 15 години; 
 
Секој поединец треба да има своја спортска опрема (лично); 
 
Секој клуб има обврска да обезбеди доволна количина на заштитни маски и средства за 
дезинфекција кои редовно ќе ги употребува спортистите од клубот пред и по натпреварот ; 
 
Секој клуб има обврска сам да го организира транспортот на своите кајакари до кајак патеките 
предвидени за натпревари запазуваќи ги протоколите , препораките и мерките за транспорт на лица.  
 
Зачестено чистење и дезинфекција на сите простори кои ќе се користат за време на натпреварот, 
материјалите и опремата;  
 
Одржување на социјално растојание (нема ракување, гушкање, фрлање или кој било друг контакт). 
 
Соблекувалните, тоалетите и останатите помошни простории на клубот технички организатор на 
натпреварот се затворени и надвор од употреба (НЕМА ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ). 
 

ПРОТОКОЛ ЗА КАЈАКАРСКИ НАТПРЕВАР : 
 

Локација за организација на државните натпревари  :  
- Кајакарска патека на реката Вардар - Демир Капија (Државно Јуниорско првенство, 

Технички организатор - ККК.Просек Демир Капија) 
- Кајакарска патека на реката Вардар - Велес (Државно Пионерско првенство, Технички 

организатор - ККК.Вардар Велес) 
- Кајакарска патека во СРЦ Матка  - Скопје (Државно Сениорско првенство, Технички 

организатор - ККК.Илинден’90 Скопје) 
- Кајакарска патека на Охридско езеро – Охрид (20-та Меѓународна Илинденска регата, 

Технички организатор - ККК.Стрмец Охрид) 
- Кајакарска патека во СРЦ Матка  - Скопје (52-ри Меѓународен Илинеднски Кајак Слалом 

“ИКАС 2020”, Технички организатор – Кајакарска федерација на Македонија) 
- Кајакарска патека на Дебарско езеро – Дебар (Државно Пионерско,Јуниорско, Сениорско 

првенство, Технички организатор - ККК.Радика Дебар) или  
- Кајакарска патека на Охридско езеро – Охрид (Државно Пионерско,Јуниорско, Сениорско 

првенство, Технички организатор - ККК.Стрмец Охрид) 
- Кајакарска патека на Охридско езеро - Струга (Куп на македонија во  Пионери,Јуниори, 

Сениори, Технички организатор - ККК.Дрим Струга) 
- Кајакарска патека на Охридско езеро – Охрид  (мегународна Охридска регата  за 

Пионери,Јуниори, Сениори, Технички организатор - ККК.Стрмец Охрид) 
- Кајакарска патека на реката Вардар - Велес (Државно Сениорско и Јуниорско првенство во 

спуст класик) 
- Кајакарска патека на реката Вардар – Скопје (Државно пионерско и кадетско првенство во 

спуст класик и спринт) 
- Кајакарска патека во СРЦ Матка  - Скопје (Државно Сениорско и Јуниорско првенство во 

спринт) 
 
 
 
 
 
 



ПРИЈАВА ЗА НАТПРЕВАР  
 

1. Секој кајакарски клуб има обврска своите пријави да ги испрати по електронски пат во 
согласност со расписот за натпревар со техничките правила доставен од страна на техничкиот 
организатор,  најмалку три дена пред одржување на натпреварот.   
 

2. Секој Кајакарски клуб кој со своите кајакари ќе биде вклучен во натпреварот должен е да 
потполни Изјава за согласност и да одреди 1(еден) водач на екипата претставник на клубот во 
периодот на натпреварот .  
 

3. Пријава на натпреварувачи на лице место не е дозволена. 
 

ПРОГРАМА ЗА НАТПРЕВАР 
 

4. При изготвување на саатницата , техничкиот организатор ќе определи доволни 
временските интервали помеѓу секоја дисциплина , за да се избегнат дополнителни контакти . 
 

5. Бројот на учесниците не е ограничен но ќе биде поделен во дисциплини и тоа: 
- Дисициплина К1 мажи, жени, 
- Дисициплина Ц1 мажи, жени 
- Дисициплина 3xК1 мажи, жени 
- Дисициплина  (мажи , жени) K1 – 500 метри / поделени во неколку трки но 
максимум 8 по   трка  
- Дисициплина  (мажи , жени) K1 – 200 метри / поделени во неколку трки но 
максимум 8 по трка 

  
ПРОСТОР ЗА ЗАГРЕВАЊЕ  

 
6. Кајакарите ќе се загреваат на вода во простор одреден од страна на техничкиот 

организатор кои ќе биде 20 метри над стартната линија од патеката на своја лична одговорност 
запазувајќи ги мерките за заштита и превенција од корона вирусот. 
 

7. Кајакарите ќе се пропуштаат и влегуваат во затворената зона за загревање одредена само 
за нив не подолго од 20 минути и не повеќе од 10 лица со почитување на дистанцата од 2 метра на 
водената површина над стартната линија. 
 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР  
 

8. Претставникот на клубовите одреден од страна на клубот уште при електронската достава 
на пријавата како Водач на екипата , при самото пристигнување на патеката задолжително со 
заштитна маска ќе пристапи до ограден простор со лента определен од страна на техничкиот 
организатор со цел подигнување на пакетот со стартна листа и стартни броеви за своите 
натпреварувачи. По завршувањето на натпреварот водачот на екипата на ист начин како што го 
подигнал стартниот пакет со броеви така ќе го врати назад до одговорното техничкото лице 
одредено од техничкиот организатор.  
Во периодот на превземање и враќање на стартните броеви ќе се почитува дистанцата од минимум 2 
метри.  

 
9. При влез во просторот за загревање на натпреварувачите ќе се извршува проверката со 

повикување на кајакарите во точно определен период еден по еден и на растојание од 2 метра ,и во 
одреден период предвиден во самата саатница (стартна листа) се појавуваат за влез во просторот за 
загревање пред кои што ќе биде поставен пријавниот центар (call room) облечени во кајакарска 
спортска опрема, носејќи ја својата заштитна маска, каде ќе имаат обврска да ги дезинфицираат 
рацете во диспанзер со средства кои содржи 70% алхокол. 
 



Напомена: Внесување на лични работи во проторот за загревање од здравствени причини нема да 
биде дозволено , истите остануваат надвор од обележаниот протстор . 
 

10. Кајакарите еден по еден на растојание од најмалку 2 метра, по дезинфекцијата се 
упатуваат кон пријавната маса видно поставена кадешто одговорно лице со заштита со везир и маска 
ќе им измери телесна температура и доколку се движи помеѓу 36 и 37 степени на истите ќе им се 
дозволи да продолжат во зоната за загревање и натпревар. 
 
Напомена: За нормална телесна температура на лице се смета температура од 36 до 37 °С со која 
може слободно да продолжи во просторот одреден за натпреварот. Лице кое при пристигање на 
натпреварот има телесна температура од 37.1 до 37.2 оС се изолира во посебен простор и се чека од 
15-20 минути, па повторно му се мери температура (бидејќи е можно евентуално телесно загревање 
од самото патување до локацијата за натпревар). Доколку по второто мерење има нормална телесна 
температура, лицето може слободно да влезе во просторот одреден за натпревар, во спротивно на 
истото не му се дозволува да влезе на натпреварот . Лице кое при пристигање на стадион има 
телесна температура 37.3 оС и повеќе не му се дозволува да биде дел од спортскиот натпревар и ќе 
биде принуден да ја напушти локацијата на оддржување на натпреварот. Исто така ќе се извести 
клубот за лицата на кои не им е дозволено да бидат дел од натпреварот со препорака  да истите се 
изолираат од групно патување. 
 

11. По поминување на контролниот центар кајакарите еден по еден на растојание од 2 метра 
се движат кон просторот за загревање и настап на натпреварот. 
 

12. Заштитаната маска ќе ја отстранат непосредно пред загревањето / стартот на трката во 
специална корпа за отпадоци со капак . 
 

13. Растојанието помеѓу кајакарите во текот на целиот натпревар е најмалки 2 метри. Со 
исклучок на екипната дисициплина кадешто настапуваат 3 кајакари како еден тим , но со запазување 
на растојанието од 2 метра во однос на другите екипи. 
 

14. По завршување на трката кајакарите ќе ги дезинфицираат рацете и ќе подигаат нова 
заштитна маска која имаат обврска веднаш по завршувањето на трката да ја постават на своето лице 
и да го напуштат делот кај целната линија запазувајќи го задолжителното физичко растојание помеѓу 
себе од 2 метра . 
 

15. Сите кајакари што ќе бидат дел од натреварот мораат да одржуваат физичка дистанца од 
2 метра помеѓу од сите останати технички лица присутни натпреварот (освен да бидат во близина на 
своите тренери со цел добивање на насоки за нивниот настап и аназлирање на грешките од 
претходниот настап). 
 

16. За време траење на натпреварот ќе биде вклучена и медицинско возило со медицински 
персонал кој ќе бидат на целта да пружат потребна помош доколку е потребно . 
 
17. Сите кајакари ќе користат сопствени кајаци, весли, кациги , појасни и други потребни реквизити и 
нема да бидат позајмувани на други натпреварувачи без нивна претходна дезинфекција.  
 

РЕЗУЛТАТИ И ПРОГЛАСУВАЊЕ  
 

18. Прогласување на победници нема да се спроведе , дипломи од натпреварите ќе се 
испраќаат по електронски пат. А медалите ќе бидат соодветно дезинфицирани и доставени до 
водачите на екипите да ги достават до победниците. 
 

19. Официјалните резултати од натпреварот ќе бидат доставени по електронски пат до 
претставниците на клубовите по завршување на натпреварот. 
 



ОСТАНАТИ ПРЕПОРАКИ 
 

20. Секој водач на екипа (претставник на клубот), натпреварувач и учесник на натпреварот се 
замолува да ги почитува правилата и протоколот за натпревар , како и сите важечки прописи 
донесени од надлежните институции од РС Македонија .  
 

21. Доколку натпреварувач или службено лице за времетраење на натпреварот не се 
прдржува кон правилата и протоколот ќе биде замолен да го напушти местото на одржување на 
натпреварот од страна на редарска служба .  
 

22. Публика и групирање на самата патека и околу просторот за Загревање, Старт и Цел пред 
и по натпреварот нема да биде дозволено .  

23. Носењето на заштитната маска е задолжително за сите возрасни лица над 14 години, 
освен за време на загревање и нивниот настап. Доколку истите не носат заштитна маска 
задолжително ќе биде држењето на растојание од минимум 2 метри во однос на останатите 
натпреваруважи и службени лица. Доколку редарите забележат непочитување на оваа препорака 
натпреварувачот/службеното лице ќе биде отсртанет од околината на патеката, а за истото ќе бидат 
известени претставниците на клубот.  
 

24. Дезинфекциони средства ќе има поставено на Стартната линија и целта.  
 

СУДИИ И СЛУЖБЕНИ ЛИЦА  
 

25. За да се запази растојанието од 2 метри Во делот за старт и околу стартот и стартната 
линија ќе биде поставена лента којашто ќе го обележува стартното место и на самото место ќе биде 
дозволено да стои само 1 лице (стартерот). Во близина на стартерот на растојание од минимум 2 
метри ќе стои дополнително лице (пред стратна контрола) коешто ќе биде задолжено да ги повикува 
и нареди натпреварувачи спрема стартната листа и старниот број. 
Целната линија ќе биде видно и соодветно обележана, а околу техичкото лице на целта ке има 
поставено трака за затворен пристап и внатре ќе има едно лице задолжено за мерење на времето. 
По завршувањето на натпреварот во делот за мерење пристап ке има само главниот судија за 
споделување на информации околу казнети поени на натпреварувачи со цел обработка на 
официјални резултати. Во периодот на споделување на информациите Техничкото лице и Главниот 
судија задолжително ќе носат заштитни маски.    
 

26. Пристап до патеката и околу неа ќе биде забранет за сите новинари, публика , родители 
т.е. право на движење околу патеката ќе имаат само кајакарите , тренерите и службените лица , 
претходно пријавени од страна на клубовите .  
 

27. За време траење на натпреварот на патеката ќе имаат право да присуствуваат 
натпреварувачите , слижбените лица , технички лица и медицински лица .  
 

28. Судиите и службените лица мораат да носат заштитна опрема маски и ракавици за 
целокупното траење на нивниот ангажман доколку се навоѓаат на растојание помало од 2 метри, а се 
вклучени свесно и на своја одговорност .  
 

ПОСЕБНА НАПОМЕНА 
 

29. Покрај натпреварувачите , сите службени лица и судии , на секој им се забранива 
внесување на храна за целокупното времетраење на натпреварот . 
 

30. Со овој протокол ќе бидат запознаени сите кајакарски клубови , натпреварувачи , тренери 
, судии , службени лица и останат персонал поврзан со организација и спроведување на натпреварот. 
 



31. Доколку се променат рестриктивните мерки, протоколот може да претрпи измени. 
Основните принципи се обврзувачки за сите клубови при изготвување план за отпочнување на 
процесот за натпревари .  
 

32. За сите останати мерки кои не се опфатени со овој протокол , важат други протоколи и 
мерки за заштита и превенција , и препораките од останатите релевантни иснституции . 
 
Изготви :  
Канцеларија на КФМ 
 
 
           Кајакарска Федерација на Македонија  
         Претседател 

             Коста Ефтимов 
  
 


