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Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 

 

 
Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αρ. πρωτ 520/20, 1/5/20 σχετικά με το άνοιγμα των 
προπονητηρίων για την διεξαγωγή του αθλήματός μας, σας αποστέλλουμε τις προδιαγραφές και 
τους πίνακες που εξέδωσε σχετικά η ΓΓΑ για ενημέρωση και διευκόλυνσή σας. 
Κατά το άνοιγμα των προπονητηρίων των σωματείων που διαθέτουν ανοιχτό χώρο θα θέλαμε να 
τονίσουμε ιδιαίτερα κάποιες από τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν και αναφέρονται 
αναλυτικά στα συνημμένα έγγραφα: 
 

 Τα σωματεία θα πρέπει να τηρούν στο αρχείο τους το υπογεγραμμένο ιστορικό των 

αθλητών, των προπονητών και του τεχνικού προσωπικού που θα συμμετέχουν στις 

προπονήσεις σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα το οποίο θα πρέπει να προσκομισθεί 

σε περίπτωση που ζητηθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα. 

 Κατά την είσοδο των αθλητών στο χώρο θα πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχείο του 

στον κατάλογο εισερχομένων εξερχομένων σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο, το οποίο 

θα φυλάσσεται στο αρχείο του σωματείου και θα πρέπει να προσκομισθεί σε περίπτωση 

που ζητηθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα. 

 Θα πρέπει να γίνεται κάθε μέρα απολύμανση του χώρου προπόνησης με οικιακή χλωρίνη 

(σε αραίωση 1:10, αν χρησιμοποιείται σκεύασμα αρχικής συγκέντρωσης 5%), όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο «Οδηγίες ασφαλούς άσκησης  σε 

οργανωμένους αθλητικούς χώρους». 

 Οι προπονητές και το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να φορούν μάσκα και γάντια. 

 Θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό σε εμφανές σημείο. 

 Θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή σύσταση για αποφυγή χρήσης των κοινόχρηστων τουαλετών 

οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 

στο συνημμένο έγγραφο «Οδηγίες ασφαλούς άσκησης  σε οργανωμένους αθλητικούς 

χώρους». 

 Σε περίπτωση που στον χώρο υπάρχουν κυλικεία θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά. 

 Η τήρηση της απόστασης των 2μ θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά τόσο στην γραμμή 

βολής, όσο και στην μετάβαση στους στόχους, την παραμονή στο χώρο αναμονής και κατά 

την είσοδο και έξοδο από τον χώρο του προπονητηρίου. 

Η λειτουργία του προπονητηρίου στο ΟΑΚΑ δεν είναι ακόμα εφικτή λόγω των περιορισμών της 
εγκατάστασης η οποία είναι κλειστή. Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για την έναρξη λειτουργίας 
καθώς και για τον τρόπο χρήσης και το ωράριο λειτουργίας τους. 
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Ευχόμαστε καλή αρχή σε όλους, τονίζοντας ότι η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ είναι ο οποίος σημαντικός 
παράγοντας για την λειτουργία μας αυτή την μεταβατική περίοδο και ελπίζουμε όλοι να δείξουν 
υπευθυνότητα ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα σχετικά με την λειτουργία του αθλήματος 
μας . 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                         Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                    
                     Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                  Έβελυν Παπαδοπούλου                                                              
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