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Αθήνα, 2 Ιουνίου 2021  
Αριθμός Πρωτ.: 879/21 

 
ΠΡΟΣ:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΟΤ 

 

Επί του θέματος του test αντιγόνου για την συμμετοχή στους αγώνες που θα διεξαχθούν στο 
Ο.Α.Κ.Α. (Ανοιχτό προπονητήριο «Ευαγγελία Ψάρρα») στις 5-6/6/2021 σας ενημερώνουμε για τα 
κάτωθι: 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ – RAPID TEST 

 

Στο πρωτόκολλο διεξαγωγής των αγώνων, που έχει εγκριθεί από την ΓΓΑ, αναφέρονται τα εξής: 

• Διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος αντιγόνου για COVID19, 24-48 ώρες πριν τους αγώνες, στους 
συμμετέχοντες αθλητές. Ο έλεγχος πριν από τους αγώνες μπορεί να είναι μοριακός (RTPCR)  
24-48 ώρες πριν τον αγώνα ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) την ημέρα του 
αγώνα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ώρο πριν τον αγώνα, από διαπιστευμένα 
εργαστήρια ή τον ΕΟΔΥ. 

Η Ομοσπονδία στη προσπάθεια της να διευκολύνει τους αθλητές για τη συμμετοχή τους 
επικοινώνησε με τον αρμόδιο γιατρό του αγώνα και διευκρινίζει τα εξής : 

1. Υπάρχει η δυνατότητα για κάθε αθλητή που επιθυμεί, να προσέλθει στις εγκαταστάσεις του 
ΟΑΚΑ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τον κ. Λάσδα στο τηλ. 6909402421, να κάνει rapid test 
με κόστος 10€. 

2. Το rapid test πρέπει να διενεργείται έως 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, στον οποίο 
συμμετέχει ο κάθε αθλητής. 

3. Σε περίπτωση που αθλητής έχει θετικό δείγμα rapid test την Παρασκευή, μπορεί αν επιθυμεί να 
κάνει και μοριακό (RTPCR) σε συνεννόηση με τον κ. Λάσδα, τα αποτελέσματα του οποίου θα 
ανακοινωθούν μέχρι Σάββατο μεσημέρι. 

4. Υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος επιθυμεί, να κάνει rapid test την Πέμπτη και σε περίπτωση 
που είναι θετικό, να γίνει μοριακό (RTPCR) τα αποτελέσματα του οποίου θα βγουν την 
Παρασκευή και θα ισχύουν για τους δύο αγώνες. 

5. Το αρνητικό rapid test της Πέμπτης ΔΕΝ ισχύει για τον αγώνα και πρέπει να επαναληφθεί 
Παρασκευή 24 ώρες πριν τον αγώνα ή Σάββατο πρωί πριν τον αγώνα. 
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6. Υπάρχει η δυνατότητα να διεξαχθεί rapid test, ΕΞΩ από τις εγκαταστάσεις του αγώνα από τον 
αρμόδιο γιατρό, για αθλητές που θα προσέλθουν μία ώρα πριν από την ώρα προσέλευσης κάθε 
βάρδιας (όπως αυτή ορίζεται από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του αγώνα). Τα αποτελέσματα αυτού 
του test βγαίνουν σε περίπου 40 λεπτά. Σε περίπτωση θετικού τεστ (μία ώρα πριν τον αγώνα) ο 
αθλητής ΔΕΝ θα συμμετάσχει στον αγώνα. 

7. Μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματος του rapid test, κανένας αθλητής δεν θα εισέλθει στις 
εγκαταστάσεις του αγώνα. 

8. Λόγω του ότι ο αγώνας διοργανώνεται Σαββατοκύριακο, αν ο αθλητής μετά από θετικό δείγμα 
rapid test, που έγινε πριν τον αγώνα, επιθυμεί να κάνει και μοριακό (RTPCR), τα αποτελέσματα 
του μοριακού θα είναι διαθέσιμα από Δευτέρα. 

 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
 

 Η Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 

    
 Έλση Σκαφίδα  Γεώργιος Τζουβάρας 
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