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Θζμα: ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΣΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΩΝ        
             ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΡΙΩΝ ΣΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΠΟ 18 ΜΑΙΟΤ 2020 
 
Μετά τθν ανακοίνωςθ από τθν Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ ςχετικά με τθν ζναρξθ λειτουργίασ 
και των κλειςτών προπονθτθρίων από 18/05/20  και του από 17/5/20 ςχετικοφ ΦΕΚ 1868, τεφχοσ 
2ο, ςασ ςτζλνουμε τισ νζεσ οδθγίεσ και τισ ςυνολικζσ προδιαγραφζσ για τθν λειτουργία των 
ανοιχτών και κλειςτών χώρων προπόνθςθσ τοξοβολίασ των ςωματείων: 
 

 Σε κάκε προπονθτιριο κα πρζπει να υπάρχει μία μόνο είςοδοσ. 

 Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθν άφιξθ και ςτθν αποχώρθςθ των ακλθτών 
ώςτε να αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ.  

 Κατά τθν είςοδο των ακλθτών ςτο χώρο κα πρζπει να ςυμπλθρώνονται τα ςτοιχεία τουσ 

ςτον κατάλογο ειςερχομζνων εξερχομζνων ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ζγγραφο, το 

οποίο κα φυλάςςεται ςτο αρχείο του ςωματείου και κα πρζπει να προςκομιςκεί ςε 

περίπτωςθ που ηθτθκεί από κάποιον αρμόδιο φορζα. Θα πρζπει επίςθσ να 

προςκομίηεται μαηί με τθν Κάρτα Τγείασ Ακλθτι ςε ιςχφ και θ ςυνθμμζνθ ιατρικι 

βεβαίωςθ υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ από ιατρό. τθν ιδιαίτερθ περίπτωςθ που 

ζνασ ακλθτισ ζχει νοςιςει από Covid-19 , θ ιατρικι εξζταςθ κα πρζπει να γίνει από 

καρδιολόγο. Διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ μπορείτε να βρείτε ςτο ςυνθμμζνο ζγγραφο τθσ 

ΓΓΑ.  

 Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτισ προπονιςεισ ζχουν ακλθτζσ οι οποίοι είναι πάνω από 13 

ετών δθλαδι ζχουν γεννθκεί ζωσ 31/12/2007. 

 Προτείνεται διάρκεια προπόνθςθσ του κάκε ακλθτι θ μία ώρα με είκοςι λεπτά 

ενδιάμεςου χρόνου ανάμεςα ςτισ προπονιςεισ  των γκρουπ για απολφμανςθ του χώρου. 

 Η απόςταςθ μεταξφ των ακλθτών τόςο για ανοιχτοφσ όςο και για κλειςτοφσ χώρουσ 
ορίηεται ςτα 2 μζτρα. Αυτό ςθμαίνει ότι τόςο ςτθν γραμμι βολισ όςο και ςτο χώρο 
αναμονισ απαγορεφεται να βρίςκονται ακλθτζσ ςε απόςταςθ μικρότερθ των 2μ, ενώ 
κατά τθ διάρκεια του μαηζματοσ των βελών κα πρζπει ζνασ-ζνασ ακλθτισ να βγάηει τα 
βζλθ του από τον ςτόχο, κρατώντασ πάντα τθν απαιτοφμενθ απόςταςθ των 2μ από τουσ 
υπόλοιπουσ  

 Οι προπονθτζσ και το προςωπικό κα πρζπει να φοράνε μάςκεσ. Οι ακλθτζσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ προπόνθςθσ δεν χρειάηεται να φοράνε μάςκα αλλά καλό κα ιταν να φοράνε 
κατά τθν είςοδο και τθν ζξοδό τουσ.  

 Όλοι όςοι ςυμμετζχουν ςε προπονιςεισ κα πρζπει να ενθμερώςουν άμεςα τον υπεφκυνο 
του προπονθτθρίου ςε περίπτωςθ που ζχουν ςυμπτώματα πυρετοφ, βιχα, δφςπνοιασ και 
υπζρμετρθσ κόπωςθσ ι ζχει ςυμπτώματα κάποιοσ από τθν οικογζνειά τουσ.  

 Όλοι οι ακλθτζσ κα πρζπει να φζρνουν μαηί τουσ τα προςωπικά τουσ είδθ όπωσ 
μπουκαλάκι με νερό τα οποία δεν μποροφν να μοιράηονται με ςυνακλθτζσ τουσ. 

 Στο χώρο τθσ προπόνθςθσ κα πρζπει να υπάρχουν αντιςθπτικά.  

 Θα πρζπει να υπάρχει ιςχυρι ςφςταςθ για αποφυγι χριςθσ των κοινόχρθςτων 

τουαλετών οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να πλθροφν τισ προχποκζςεισ που 

αναφζρονται ςτο ςυνθμμζνο ζγγραφο 
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 Κατά τθ διάρκεια τθσ προπόνθςθσ δεν επιτρζπεται ςε κεατζσ και γονείσ να βρίςκονται 

ςτο χώρο. 

 Ο ιατρόσ που υπογράφει τθν ιατρικι βεβαίωςθ κα πρζπει να τθρεί ςτο αρχείο του το 

υπογεγραμμζνο ιςτορικό των ακλθτών, των προπονθτών και του τεχνικοφ προςωπικοφ 

που κα ςυμμετζχει ςτισ προπονιςεισ  

 Θα πρζπει να γίνεται κάκε μζρα απολφμανςθ του χώρου προπόνθςθσ με οικιακι χλωρίνθ 

(ςε αραίωςθ 1:10, αν χρθςιμοποιείται ςκεφαςμα αρχικισ ςυγκζντρωςθσ 5%). 

 Σε περίπτωςθ που ςτον χώρο υπάρχουν κυλικεία κα πρζπει να παραμείνουν κλειςτά. 

 
Σχετικά με τισ προπονιςεισ ςτο Ολυμπιακό Προπονθτιριο «Ε. Ψάρρα», οι ακλθτζσ και 
προπονθτζσ ςωματείων κα πρζπει, από τθν Πζμπτθ 21/05/20, να προςκομίηουν μαηί με τθν 
Κάρτα Υγείασ Ακλθτι ςε ιςχφ και τθν ιατρικι βεβαίωςθ (ςυνθμμζνο ζντυπο ΓΓΑ 
)υπογεγραμμζνθ από ιατρό για να τουσ επιτραπεί θ είςοδοσ ςτον χώρο. Μζχρι νεότερθσ 
ειδοποίθςθσ, ο τρόποσ λειτουργίασ του προπονθτθρίου παραμζνει ο ίδιοσ, χωρίσ καμία άλλθ 
τροποποίθςθ. 
 
Τα γραφεία τθσ Ομοςπονδίασ λειτουργοφν με μειωμζνο προςωπικό και δεν κα είναι ανοιχτά για 
το κοινό μζχρι νεότερθσ ειδοποίθςθσ. Για οποιαδιποτε επικοινωνία μπορείτε να αποςτείλετε 
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ι τθλεφωνικά από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 11:00 – 14:00 

 
Τζλοσ, προτρζπουμε τα ςωματεία να επιςκζπτονται τθν παρακάτω ιςτοςελίδα τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ : 
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports, όπου εκεί 
αναρτάται κάκε ςχετικι πλθροφορία (οδθγίεσ, ζντυπα, νομοκεςία κ.α.)   
 

κακώσ και τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: covid19@gga.gov.gr, όπου κα ζχουν τθν δυνατότθτα να 
υποβάλουν ερωτιςεισ για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ. 
 
 
Καλι επανζναρξθ των ακλθτικών μασ δραςτθριοτιτων, με εφαρμογι των οδθγιών τθσ πολιτείασ, 
και αιςιοδοξία. 
 

Με ακλθτικοφσ χαιρετιςμοφσ, 

                                     Ο Πρόεδροσ                                                       Η Γενικι Γραμματζασ 

                                                                          
                                     Δρ. Πζτροσ υναδινόσ                                           Ζβελυν Παπαδοποφλου 
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