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Sjeverna Rajna-Vestfalija produžuje pravilnik zaštite od 
korone: Dopušteno više gledatelja na sportskim događajima 
 
Jasni signali za amaterske i popularne sportove u Sjevernoj Rajni-
Vestfaliji / Pokrajine su se složili oko pravila za gledatelje na nacionalnim 
timskim sportskim priredbama 
 
Državna Vlada obavještava: 
U utorak, 15. rujna 2020., državni kabinet je odlučio produžiti koronske uredbe do 30. 
rujna 2020. godine. Glavne promjene su na polju sporta: ovdje je ponovno 
dozvoljeno više gledatelja u sportskim objektima na svim područjima. Uz to, s 
obzirom na posebne izazove u timskim natjecanjima s odgovarajućim interesom 
navijača, savezne države dogovorile su zajednički pristup pitanju gledatelja na 
sportskim priredbama reprezentacija, a time i na utakmicama Bundeslige. Za probni 
period, koje će u početku trajati šest tjedana, nacionalna timska sportska događanja 
sa gledateljima trebala bi se moći ponovno održati, ukoliko se poštuju stroga pravila o 
higijeni i zaštiti od infekcija.  
 
Ministar-predsjednik Armin Laschet: „Obećali smo jasnu odluku o okvirnim uvjetima 
za tisuće sportskih klubova u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Sportska događanja 
uspijevaju uz podrške navijača, uz atmosferi s publikom - to se odnosi na utakmice 
Bundeslige kao i na amaterske i popularne sportove. Zbog toga smo tražili razmjenu 
s amaterskim sportom i zalagali se za brzo, jednoobrazno rješenje za sportske 
događaje širom države i u okrugu. Sada oba primjenjujemo u važećem zakonu, 
stvarajući tako još jedan dio odgovorne normalnosti. Uz koncepte sigurne zaštite od 
infekcije i ograničenja kapaciteta, klubovi sada napokon opet mogu svoje sportske 
objekte ispuniti životom. Primjenjuje se sljedeće: higijenski koncepti, zaštitne mjere i 
pažljiv pristup imaju prioritet. " 
 
Ministar zdravstva Karl-Josef Laumann: „Sport je posljednjih mjeseci stavljen na 
tešku kušnju. Svima je jasno, da sport živi od podrške svojih gledatelja i atmosferi na 
stadionima. Mnogima je to jako nedostajalo. Jednako jasno je: zaštita od infekcije, a 
time i zaštita zdravlja, mora biti na prvom mjestu. Tako da sada pažljivo pristupamo 
ponovnom prijemu ograničenog broja gledatelja. Međutim, samo ako se poštuje 
regionalna stopa zaraze te se osiguraju posebne mjere higijene i zaštite od zaraze. 
Ovo će sigurno biti novi izazov za sve uključene. Sve u svemu, dosad smo vrlo dobro 
savladali izazove. Uvjeren sam, da i u ovom slučaju možemo uspjeti ako se svaki 
gledatelj disciplinirano i odgovorno pridržava posebnih uvjeta na licu mjesta. " 
  
Nova pravila za sportska događanja 
Od 16. rujna 2020. više od 300 gledatelja mogu ponovno biti prisutni na sportskim 
priredbama ili natjecanjima, pod uvjetom, da je predstavljen poseban koncept 
higijene i zaštite od infekcija. S više od 1.000 gledatelja - kao i na ostalim 
događanjima - primjenjuje se gornja granica od jedne trećine kapaciteta sportskog 
objekta. Propis o broju sudionika u nekontaktnim sportovima, također je proširen u 
korist sportova neobičnih veličina momčadi, tako da svi igrači potrebni za određeni 
sport sada mogu sudjelovati u igri - čak i ako premašuju maksimalni broj od 30. 



Državna Vlada tako provodi ono što je odlučeno prošlog tjedna na zajedničkom 
summitu s predstavnicima sportskih klubova i udruga. Posebni propisi primjenjuju se 
kao dio probnog razdoblja za timske sportske događaje širom države. 
  
Državni sporazum za timske sportske priredbe u cijeloj državi 
 
Danas su se Savezne pokrajine složile oko sljedećih ključnih točaka za prijem 
gledatelja na utakmice Bundeslige i druga timska sportska natjecanja u cijeloj državi: 
 
• U šestotjednom pokusnom perijodu, ispitat će se higijenski koncepti, koji služe kao 
osnova za prijam gledatelja na nacionalna sportska događanja. 
 
• Uzima se u obzir trenutna sitiacija pandemije. Nijedan gledatelj neće biti primljen na 
događaje, ako je sedmodnevna incidencija na 100 000 stanovnika na mjestu 
događaja veća ili jednaka 35, a stopa zaraze ne može se jasno razgraničiti. 
 
• Zahtjev za udaljenostom od 1,5 metara mora biti zajamčen smanjenjem 
maksimalnog broja gledatelja, izjednačavanjem protoka posjetitelja na ulazu i izlazu 
te zabranom posluživanja i konzumiranja alkohola. 
 
• Obavezno je nositi masku za usta i nos dok se ne sjedne ili stoji na jednome 
mjestu. Mjesto događaja moraju biti odgovarajuće prozračena. 
 
• Dopušteni broj gledatelja određuje se pojedinačno za svako mjesto. Najveći 
dopušteni kapacitet tijekom šest tjedana probnog razdoblja iznosi 20 posto 
kapaciteta stadiona ili dvorane s više od 1.000 gledatelja. 
 
Izmjene svih propisa države Sjeverna Rajna-Vestfalija stupit će na snagu u srijedu, 
16. rujna 2020. 

  
Relevantni propisi bit će objavljeni na www.land.nrw  tijekom dana. 

 

 Ovo priopćenje za javnost dostupno je i na Internetu na web stranici državne Vlade na 

www.land.nrw 

 
  

Obavijest o zaštiti podataka u vezi s društvenim medijima 
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