ТИМ СРБИЈА
MЕДИТЕРАНСКЕ ИГРЕ ОРАН 2022

ЗАВРШНИ КООРДИНАЦИОНИ САСТАНАК

17. ЈУН 2022.
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Мисија Тима Србија
Активности пре одласка на Медитеранске игре
Званична опрема Тима Србија
Информације о Орану
Пут на Медитеранске игре
Долазак у Оран
Медитеранско село
Тренинзи и такмичења
Медији и комуникација
Друштвене мреже
Правило 40 и правило 50
Церемонија отварања
Медицински тим ОКС
Медицинска заштита
COVID-19 протокол
Анти допинг и TUE - лекови за терапеутско изузеће
Препоруке Здравствене комисије ОКС
Информације о здравственим прегледима

Мисија Тима Србијa
• Наташа Јанковић – шеф Мисије
• Микио Фукуда – заменик шефа Мисије
• Данијела Јаћимовић – администрација
• Петар Поповић – администрација
• Урош Ђуровић – администрација
• Јелена Главоњић – администрација
• Александар Бојбаша – администрација
• Мирјана Ивковић – прес аташе
• Милош Миленковић – Covid менаџер
Активности
пре одласка на
Медитеранске
Игре

• Дружење са медијима
• Завршни координациони састанак
• Подела опреме

Чланови Тима Србија
Индивидуални спортови
M (4) Ж (5)
укупно 15

Ж (2)
укупно 4

M (4)
укупно 6

M (3) Ж (3)
укупно 9

M (3) Ж (3)
укупно 9

M (3) Ж (1)
укупно 6

M (1) Ж (1)
укупно 4

M (1) Ж (1)
укупно 3

M (1) Ж (1)
укупно 3

M (2) Ж (4)
укупно 9

М (2)
укупно 5

M (2) Ж (1)
укупно 5

M (1) Ж (1)
укупно 4

M (2)
укупно 4

M (1) Ж (1)
укупно 3

M (4) Ж (3)
укупно 10

M (3) Ж (4)
укупно 10

M (5) Ж (1)
укупно 9

Екипни спортови
M (4) Ж (4)
укупно 11

M (12) Ж (12)
укупно 37

M (16) Ж (16)
укупно 42

М (13)
укупно 19

• 151 спортиста
• 60 тренера, чланова стручних тимова
• 16 судија
• 16 чланова Мисије ОКС (7 чланова медицинског тима ОКС)
• Укупно 243 особе које чине Тим Србија

Званична опрема Тима Србија
ОПРЕМА ЗА СЛОБОДНО ВРЕМЕ
ОПРЕМА ЗА ЦЕРЕМОНИЈУ ДОБРОДОШЛИЦЕ
 ПРЕМА ЗА ЦЕРЕМОНИЈЕ ОТВАРАЊА И
О
ЗАТВАРАЊА ИГАРА
ОПРЕМА ЗА ЦЕРЕМОНИЈУ ДОДЕЛЕ МЕДАЉА
ТАКМИЧАРСКА ОПРЕМА

> Ношење je обавезно у свим приликама
> Није дозвољено ношење личне опреме
> Опрему одржавати чистом и уредном

Званична опрема Тима Србија
Путовање на
Медитеранске игре

Церемонија
добродошлице

Церемонија отварања
и затварања

Церемонија
додела медаља

Информације о Орану
Временска зона је -1ч у односу на време у Србији
Оран има праву медитеранску климу.
У јуну је просечна темература 23°C, док је у јулу 25.6 °C
Национална валута је алжирски динар (DZD) / (1 € = 154 DZD; 1 $= 146 DZD;)

Оран је медитерански
лучки град који
се налази у
северозападном
делу Алжира.
Други је по величини
град у Алжиру.
Основан је у 10. веку.

Пут на Медитеранске игре
ПОЛАЗАК ИЗ БЕОГРАДА
ДОЗВОЉЕНИ ПРТЉАГ

ОКУПЉАЊЕ НА АЕРОДРОМУ
„НИКОЛА ТЕСЛА”

• ЧАРТЕР - 23 кг
• РЕДОВНЕ ЛИНИЈЕ
према правилима
авио компаније

ЧАРТЕР ЛИНИЈЕ
• 3 САТА ПРЕД ПОЛЕТАЊЕ
РЕДОВНЕ ЛИНИЈЕ
• 2,5 САТА ПРЕД ПОЛЕТАЊЕ
ПОДЕЛА ДНЕВНИЦА

> Ручни пртљаг - 8 kg

!

ОКС НЕ ПЛАЋА
OVERWEIGHT!
Најављена спортска
опрема од НСФ

Потребна документација за пут
Сваки члан
Тима треба да
понесе валидан и
исправан пасош.

Пре доласка у Оран,
неопходно је попунити
формулар

Healthcare sheet.
وزارة الصحة والسساكاكن و اصصالالح ااململستشفيات

У случају да је
пасош промењен
у односу на
првобитно
пријављен
пасош, обавезно
је понети и стари
и нови пасош.

بطاقة صحية
Fiche Sanitaire
Healthcare sheet

Renseignements sur le vol
Flight informations

معلومات عن الرحلة

Compagnie aérienne ………………………………………….…..
Airline company
Numéro du vol …………………………………………………..……
Flight number
Numéro du siège dans l’avion …………………………………
Plane seat number
Date d’arrivée en Algérie …………………………………………
Arrival date in Algeria
Heure d’arrivée ………………………………………………..……..
Arrival time

............................................................... شركة الطيران
.................................................................... رقم الرحلة

................................................. تاريخ الوصول إلى الجزائر
................................................. توقيت الوصول إلى الجزائر

خط سير الرحلة
أماكن اإلقامة أو العبور

تاريخ المغادرة
Date de départ
Date of departure
.................  المدينة/1  البلد.......................................

مدة اإلقامة
Durée de séjour
Duration of stay
.......................................

.................. المدينة/2  البلد.......................................

.......................................

..................  المدينة/3  البلد.......................................

.......................................

Est-ce qu’une prise de la température a été faite ?
Temperature monitoring has been done ?

هل تم قياس درجة الحرارة؟

)°................  حدد،⃝ نعم (إذا كانت اإلجابة بنعم
ال
⃝
⃝ Non
⃝ Oui (si oui, précisez……………………°)
⃝ No
⃝ Yes (If yes, specify……….……………°)

Renseignements personnelles
Personal informations

Nom et prénom ……………………………………………………….
First and last name
Date de naissance ……………………………………………………
Date of birth
Adresse de résidence en Algérie ………………………………
Residence address in Algeria
Numéro de téléphone en Algérie …………………………….
Phone number in Algeria
E-mail ………………………………………………………………………

сву релевантну документацију
у вези са COVID-19 инфекцијом:
• Доказ о вакцинацији која је обављена најраније 9 месеци
до момента уласка у Алжир или негативни налаз PCR теста
урађен 72 сата пред пут.

........................................................ رقم المقعد في الطائرة

Itinéraire précis du voyage (les lieux de séjour ou
transit)
Precise itinerary of the trip (places of stay or
transit)

Pays 1/ ville ………………….
Country 1/ city
Pays 2/ ville ………………….
Country 2/ city
Pays 3/ ville ………………….
Country 3/ city

Потребно је понети

معلومات خاصة

.................................................................. االسم واللقب
........................................................ تاريخ ومكان االزدياد
................................................... عنوان اإلقامة في الجزائر
...................................................... رقم الهاتف في الجزائر
............................................................. البريد االلكتروني

• Статус о вакцинацији (уколико сте вакцинисани: број доза,
датум вакцинације, тип вакцине).
• Претходну историју тестирања на COVID-19 (резултати тестова,
датуми тестирања, врста теста: PCR, антигенски и др.).
• Присуство антитела (датум тестирања, резултат, и др.).
• Релевантну историју болести која укључује било који
фактор ризика који захтева приоритетно тестирање
уколико сте идентификовани као блиски контакт.

Осигурање чланова тима

Сви чланови Тима Србија су путно и
здравствено осигурани
Спортисти су осигурани
од последица несрећног случаја и повреде
Осигурање важи од момента уласка у авион
до повратка на аеродром „Никола Тесла“

Долазак у Оран
АЕРОДРОМСКЕ ПРОЦЕДУРЕ
• Пасошка контрола
• Преузимање торби и пртљага
Чланови Мисије ће вас чекати на
долазном терминалу аеродрома
 ви чланови тима организованим
С
аутобуским превозом се транспортују до
Медитеранског села ( удаљеност око 20 км)

Долазак у Оран
Валидација
акредитација обавиће
се по доласку у
Медитеранско село.

АКРЕДИТАЦИЈА
Омогућава приступ Медитеранском селу
и објектима за тренинг и такмичење.
Омогућава коришћење транспорта.
Омогућава исхрану у Медитеранском селу .
Не може се преносити на другу особу.

!

УВЕК НОСИТЕ АКРЕДИТАЦИЈУ СА СОБОМ!

Медитеранско село

ПОДЕЉЕНО У 3 ЗОНЕ
Резиденцијална зона
Међународна зона
Волонтерска зона

Медитеранско село
СМЕШТАЈ

Смештај је у довкреветним собама са
сопственим купатилом.
Све собе су климатизоване и опремљене
интернет конекцијом.
Собе се спремају два пута у току недеље,
док се постељина и пешкири мењају
свака 3 дана.

Медитеранско село
РЕСТОРАНИ
У оквиру села налазиће се 4 ресторана капацитета 500 места

25. јун - 5. јул

Доручак

6:00 -10:30

Ручак

11:00 -15:00

Вечера

18:00 - 1:00

ЛАНЧ ПАКЕТИ
Ланч пакети на такмичарским објектима – заказивање у канцеларији ОКС

Тренинзи и такмичењa
Материјали и технички
мануели послати
координаторима савеза на мејл
Званични тренинзи од момента
доласка у Оран

48 објеката за тренинг и
такмичење
25 објеката за такмичење
23 објекта за тренинг

Дневни распоред
такмичења по
спортовима

Медији и комуникација
• Mix зона после наступа
• Новинар Радио телевизије
Србије
• Новинар и фоторепортер БЛИЦ

!

> Обавезан пролазак кроз
MIX ЗОНУ
> Разговор са медијима
НИЈЕ ОБАВЕЗАН!

• Прес аташе ОКС

> ПРЕПОРУКА ДА СПОРТИСТИ
И ТРЕНЕРИ ОДРАДЕ
МИНИМУМ

• Фотограф - ОКС

једна изјава, кратак коментар

ПИТАЊА ИЗВАН ТАКМИЧАРСКИХ – ШЕФ МИСИЈЕ!

Друштвене мреже
!

ПРОЧИТАЈТЕ ДЕТАЉНО УПУТСТВО У ИНФО КИТУ
Забрањено вређање, клеветање и демонстрирање верске, националне, политичке и
расне пропаганде
Забрањено коришћење у маркетиншке сврхе

Током објава користите:

Друштвене мреже ОКС:

#TeamSerbia

Facebook: Olimpijski komitet Srbije

#SeeUnitesUsAll

Instagram: oksrbije

#Oran2022

Twitter: @OKSrbije

#MediterraneanGames

YouTube: Olimpijski komitet Srbije

@oksrbije

Linkedin: Olimijski komitet Srbije

@cojm2022

Viber: Olimpijski tim Srbije

Правило 40
• Олимпијски спонзори (ТОП партнери МОК, спонзори ОКС) могу спроводити
маркетиншке кампање током заштићеног периода

!

• Спонзори националних спортских савеза и лични спонзори спортиста морају
обуставити све маркетиншке активности током трајања заштићеног периода
ЗАШТИЋЕНИ ПЕРИОД од 16. јуна до 9. јула 2022. године (укључујуићи и ова два датума)

Правило 50
• Никаква врста рекламе било да је комерцијална или не не сме се појавити на особама,
спортској одећи и додацима који се носе, осим оне која је дозвољена

!

• Важна напомена: на пешкирима, флашицама за воду (које не добијате од организатора) и
слушалицама није дозвољена било каква ознака произвођача или било који други испис.
МОЛИМО ВАС ДА ПОГЛЕДАТЕ ДОКУМЕНТА КОЈА СТЕ ДОБИЛИ ОД ОКС-а у вези
правила 40 и 50 МОК-а!
За све додатне информације контакт: Дејан Козлина (dejan.kozlina@oks.org.rs)

Церемонија отварања
Датум: 25. јун 2022. године
Време: 20.00 часова
Место: Олимпијски комплекс Оран

НОСИЛАЦ ЗАСТАВЕ
Кандидати
• Дамир Микец
• Владимир Мирончиков
• Стеван Андрија Мићић
• Ивана Перовић
• Сабина Шурјан

Дамир Микец

Медицински Тим ОКС
Доктори
• Проф. др Драган Радовановић
– шеф Медицинског тима
• др Бранислав Кривокапић
• др Никола Чикириз

Физиотерапеути
• Вук Пантовић
• Предраг Јовичић
• Душан Дрманац
• Душан Поповић

Медицинска заштита

• Медицински тим Олимпијског комитета Србије
• Медицински блок опремљен физикалним
блоком и апотеком
• Поликлиника у Медитеранском селу
• Медицинске услуге на спортским објектима
• Медицински тимови у оквиру екипних спортова
у Тиму Србија

COVID-19 ПРОТОКОЛ
Вакцина није
услов за
учешће на
Медитеранским
играма.
ПРИМЕР >

За улазак у Алжир потребан је доказ о вакцинацији која је обављена
најраније 9 месеци до момента уласка у Алжир или негативни налаз PCR
теста урађен 72 сата пред пут.
Сви вакцинисани чланови делегације Тима Србија, односно сви који
су последњу дозу вакцине примили до 9 месеци пре датума уласка у
Алжир, нису у обавези да се тестирају пре пута.
aко у Алжир улазите 28. јуна 2022. године, ваша вакцина важи само
ако је примљена 28. септембра 2021. године и касније.
 ви који нису вакцинисани или је важење вакцине истекло, морају
С
урадити PCR тест 72 сата пред пут.
• Тестирање се врши у Републичком заводу за спорт.

COVID-19 ПРОТОКОЛ
МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ СПРОВОДИТИ ТОКОМ БОРАВКА У АЛЖИРУ
• Температура ће се мерити приликом уласка у сваки објекат.
• Редовно дезинфиковање спортских реквизита.
• Препоручује се ношење маски у затвореном, као и поштовање физичке дистанце.

OБАВЕЗНЕ МЕРЕ ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА МИСИЈЕ ОКС
̌
• Препоручује се ношење маске у затвореном простору где постоји могућност доласка у контакт
са другим особама;
• У случају контакта са другим особама, обавезно је одржавање физичке дистанце од 1,5 до 2м;
• Редовно и темељно прање руку са водом и сапуном, минимум 20 секунди;
• Избегавање додиривања очију, уста и носа;
• Праћење добре респираторне хигијене – покривање уста и носа савијеним лактом приликом
кашљања и кијања;
• Употреба средстава за дезинфекцију руку на бази алкохола;
• Чишћење опреме за тренинг/такмичење пре и после индивидуалне употребе, коришћење засебних
пешкира и флашица за воду;
• Туширање у смештају пре и после такмичења;
• У случају симптома као што су грозница, кашаљ, бол у грлу, отежано дисање, и слично обавезно
ступити у контакт са Мисијом ОКС и/или шефом медицинског тима.

Анти допинг и TUE (Therapeutical Use Exemptions)

Лекови за терапеутско изузеће

• Важи за све супстанце или методе које се налазе на
Листи забрањених допинг средстава, а које спортиста
мора да узима због одређеног стања или болести.
• Спортиста мора да тражи захтев за одобрење TUE
пре употребе или пре доласка у посед забрањене
супстанце или методе.

ДО 20. ЈУНА

!

Пријава лекова који захтевају одобрење TUE
др Марија Анђелковић, АДАС
test.grupa@adas.org.rs

Препоруке Здравствене комисије ОКС
•С
 амо спортиста са уредно урађеним здравственим

прегледом може наступити на Медитеранским играма

•В
 ажећи су прегледи урађени 6 месеци пре завршетка

такмичења (од 7. јануара 2022.)

•Д
 ефинисани су рокови за прегледе, који се спроводе

у Заводу за спорт и медицину спорта РС и важе за све
потенцијалне спортисте који су се нашли на Широј
поименичној пријави НСФ са програма МИ 2022

•к
 рајњи рок за обављање здравственог прегледа за све

потенцијалне учеснике Медитеранских игара: 20. мај 2022.

Информације о здравственим прегледима
1.

Провера здравственог стања

		

• Биохемијска анализа крви

		

• Антропометријска мерења и одређивање телесне композиције

		

• Утврђивање постуралног статуса

		

• Здравствени преглед по системима, ЕКГ у миру

		

• Ултразвучи преглед срца

		

• Стоматолошки преглед

2. Процена и евалуација моторичких способности спортиста
3. Фунционално тестирање спортиста
		

•Е
 ргоспирометријско тестирање

4.	Психодијагностика и процена психолошке припремљености спортисте
др Тамара Гавриловић, Завод за спорт и медицину спорта РС

ПИТАЊА

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

#TeamSerbia
#SeeUnitesUsAll
#Oran2022
#MediterraneanGames
@oksrbije
@cojm2022

