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Αρ. πρωτ.: 1465/21 

Προς 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
e-mail: covid19@gga.gov.gr 
 
Κοιν: κ. Γεώργιο  Μαυρωτά  

Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού 
e-mail: sgoffice@gga.gov.gr 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 10.09.2021 

 
• Ο μέγιστος αριθμός αθλητών θα καθορίζεται από τη χωρητικότητα σε στόχους του κάθε 

χώρου διεξαγωγής του αγώνα. 

• Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε γονείς ή συνοδούς. 

• Κατά την είσοδο τους στην αθλητική εγκατάσταση, οι συμμετέχοντες αθλητές, οι προπονητές 
και το τεχνικό προσωπικό του αγώνα θα πρέπει να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στον 
κατάλογο εισερχομένων – εξερχομένων Κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων στην 
αθλητική εγκατάσταση (από 06/04/2021). Ο κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων θα 
φυλάσσεται στο αρχείο του διοργανωτή για δύο (2) εβδομάδες και θα πρέπει να προσκομισθεί 
σε περίπτωση που ζητηθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα. 

Οδηγίες προληπτικού ελέγχου (testing):  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Διευκρινιστικές Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
για την άθληση στο σύνολο της Επικράτειας, υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19 (06/09/2021): 
• Διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος για covid 19, 24-48 ώρες πριν τους αγώνες, στους 

συμμετέχοντες αθλητές Ο έλεγχος μπορεί να είναι μοριακός (RT-PCR) έως 72 ώρες πριν 
τον αγώνα ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) εντός 48ώρου πριν τον  
αγώνα.  

• Εάν θα γίνει ομαδική μετακίνηση των αθλητών για τους αγώνες, συστήνεται το testing να γίνει 
πριν την μετακίνηση (πριν την επιβίβαση σε αεροπλάνο, πούλμαν κτλ.), εφόσον όμως 
τηρούνται τα όρια της ως άνω παραγράφου. 

• Για αθλητές έως και 15 ετών, εκτός από τη διενέργεια εργαστηριακών τεστ (PCR και rapid)  
παρέχεται και η δυνατότητα διεξαγωγής self test παρουσία του υπεύθυνου CΟVID19 της 
ομάδας την ημέρα του αγώνα και κατόπιν υποβάλλεται η σχετική κατάσταση όσων έχουν 
αρνητικό αποτέλεσμα και μπορούν να αγωνισθούν, στη γραμματεία, από τον υπεύθυνο 
COVID19 της ομάδας. Τα self tests για αγώνες ισχύουν για έως 24 ώρες. Κατόπιν για 
συμμετοχή σε αγώνα θα πρέπει η διαδικασία ελέγχου covid19 να επαναληφθεί. 
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• Θετικό αποτέλεσμα στο self test πρέπει να επιβεβαιώνεται από αντίστοιχο εργαστηριακό τεστ 
(PCR ή Rapid) και έως ότου γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου ο 
αθλητής δεν συμμετέχει σε αγώνες ή προπονήσεις.  

• Από τους προληπτικούς ελέγχους με τεστ αντιγόνου COVID-19, εξαιρούνται όσοι 
προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 
ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει εώς 180 ημέρες μετά τη νόσηση). 

• Οι προπονητές και οι κριτές ακολουθούν την ίδια ως άνω διαδικασία testing όπως και οι 
αθλητές. 

• Οι αθλητές κατά την είσοδό τους στην αθλητική εγκατάσταση πρέπει να επιδεικνύουν στη 
γραμματεία α) τα αποτελέσματα του ελέγχου για covid 19 και β) την ανανεωμένη κάρτα υγείας 
αθλητή σε ισχύ (αθλητές). 

• Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε κλειστούς χώρους και συστήνεται η χρήση της σε 
ανοικτούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός. Εξαιρούνται οι αθλητές κατά τη διάρκεια 
της άσκησης. 

• Ο έλεγχος εξοπλισμού θα γίνεται από τους κριτές κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών βολών. 
Οι κριτές κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξοπλισμού θα πρέπει να φοράνε μάσκα, ενώ κατά τη 
διάρκεια του αγώνα η χρήση της από τους κριτές είναι προαιρετική. 

• Οι προπονητές θα πρέπει να φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

• Η απόσταση μεταξύ των αθλητών θα πρέπει να είναι 1,5μ κατ’ ελάχιστον. Η τήρηση της 
απόστασης του 1,5μ θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά τόσο στη γραμμή βολής, όσο και κατά 
τη μετάβαση στους στόχους, την παραμονή στον χώρο αναμονής και κατά την είσοδο και 
έξοδο από τον αγωνιστικό χώρο.  

• Οι αθλητές όταν θα βρίσκονται στους στόχους θα πρέπει να χρησιμοποιούν το προσωπικό του 
στυλό και να βγάζουν ένας -ένας τα βέλη τους.  

• Ο εξοπλισμός των αθλητών θα βρίσκεται δίπλα από την καρέκλα τους στον καθορισμένο χώρο 
αναμονής και θα πρέπει να έχουν μαζί τους νερό ή οτιδήποτε άλλο προσωπικό είδος το οποίο 
απαγορεύεται να μοιράζονται με άλλους αθλητές ή τον προπονητή τους. Μετά την λήξη τoυ 
αγώνα, θα πρέπει να μαζέψουν αμέσως τον εξοπλισμό τους και να αποχωρίσουν περνώντας 
από την γραμματεία η οποία θα καταγράφει την ώρα αποχώρησης. 

• Πριν από την έναρξη του αγώνα καθώς και μεταξύ των διαφορετικών βαρδιών αθλητών (σε 
περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές βάρδιες κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα) θα πρέπει 
να γίνεται απολύμανση του χώρου προπόνησης με οικιακή χλωρίνη (σε αραίωση 1:50, αν 
χρησιμοποιείται σκεύασμα αρχικής συγκέντρωσης 5%) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον καθαρισμό/απολύμανση μη υγειονομικών χώρων: 
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-
echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/ 

• Θα πρέπει να υπάρχει Αλκοολούχο υγρό αντισηπτικό διάλυμα (με αντλία) σε εμφανή σημεία. 

• Μπορεί να επιτραπεί η χρήση αποδυτηρίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 των 
Διευκρινιστικών Οδηγιών: Επικαιροποιημένες Οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχων COVID-19 
και για τη διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό (08/09/2021). 
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• Τελετές απονομών: Οι αθλητές να παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα μετάλλιά τους από ένα τραπέζι, 
χωρίς επαφή, χωρίς συνωστισμό. 

• Οι εργαζόμενοι στους αθλητικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, που δεν είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι, προσκομίζουν PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών πριν την έναρξη 
των αγώνων. Όπου αναφέρονται εμβολιασμένοι εννοούνται και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό 
νόσησης, το οποίο εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 
ημέρες μετά τη νόσηση. 

• Στους αγώνες επιτρέπονται οι θεατές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Διευκρινιστικές 
Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την άθληση στο σύνολο της 
Επικράτειας, υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας COVID 19 (06/09/2021) και την παράγραφο 12. 

 
Τονίζουμε ότι η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και η συνεχής ενημέρωση είναι ο πιο σημαντικοί 
παράγοντες για τη λειτουργία μας αυτή την μεταβατική περίοδο και ελπίζουμε όλοι να δείξουν 
υπευθυνότητα ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα σχετικά με την λειτουργία του αθλήματος 
μας. Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να διαβάσουν προσεκτικά τις: Επικαιροποιημένες 
Οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχων COVID-19 και για τη διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό 
(08/09/2021). 
 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 Η Πρόεδρος  Η Ειδική Γραμματέας 

    
 Έλση Σκαφίδα  Μαρία Σκαπέρδα 
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