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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  
 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 

 

Παραμένει το υγειονομικό πρωτόκολλο της προηγούμενης φάσης σχετικά  με τις 

προπονήσεις με τις παρακάτω προσθήκες:  

 

 Υποχρεωτικά η τήρηση καταστάσεων σε εισερχομένους εξερχομένους από την 

αγωνόδικη επιτροπή ( θα κρατείται ως αρχείο 14 ημέρες ) 

 Διατήρηση χρόνου ασφαλείας κατά την εναλλαγή από αγώνα σε αγώνα ( 3 ώρες 

διαφορά η έναρξη επόμενου αγώνα από την έναρξη 1
ου

 αγώνα )  η από προπόνηση σε 

προπόνηση ( τουλάχιστον 20  λεπτά ) 

 Όλοι οι συμμετέχοντες σε αγώνα η προπόνηση να έχουν την απαραίτητη ιατρική 

γνωμάτευση ( δεκτή και η εκδοθείσα κατά την επανέναρξη προπονήσεων Μάιο-Ιούνιο 

αλλά εάν δεν είχε εκδοθεί θα χρειαστεί να εκδώσει ) και θα πραγματοποιηθεί 

θερμομέτρηση όλων των εισερχομένων από τον ιατρό του αγώνα . 

 Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους βρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου 

εκτός αθλητών/ αθλητριών , των 2 Α ! προπονητών και των 2 διαιτητών . 

 

ΑΓΩΝΕΣ  

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 

 Στα πούλμαν ο οδηγός θα φορά μάσκα.  

 Χρήση αποκλειστικού πούλμαν για κάθε ομάδα όπου θα έχει απολυμανθεί  

 Τα πούλμαν θα είναι τουλάχιστον 30άρια ώστε να υπάρχουν οι ελάχιστες αποστάσεις   

 Καθαρισμός του πούλμαν μετά από κάθε διαδρομή.  

 Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από την κάθε αποστολή στα πούλμαν  

 

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ  

 Εάν παρουσιαστεί κρούσμα κατά την διάρκεια των αγώνων ακολουθείται το 

πρωτόκολλο που περιγράφεται από την Υγειονομική  Επιστημονική Επιτροπή της 

ΓΓΑ https://gga.gov.gr/images/Instructions_EODY-GGA_positive_cases.pdf  
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ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

 Απαγορεύεται η χρήση αποδυτηρίων πριν τον αγώνα και σε περίπτωση ανάγκης το 

μέγιστο και 8 άτομα ταυτόχρονα.  

Μετά το τέλος του αγώνα δεν χρησιμοποιούνται τα αποδυτήρια για ντούζ  . 

 Παρουσίαση video από προπονητή  όχι στο γήπεδο 

 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

 Ο Α' και Β' διαιτητής του αγώνα δεν χρειάζεται να φορούν μάσκα.  

 Η Γραμματεία και τα μέλη αγωνοδίκου  του αγώνα πρέπει να φορούν μάσκα 

 Στη γραμματεία πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό Gel  

 Στα αποδυτήρια των διαιτητών μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέχρι 2 άτομα. 

 

ΑΓΩΝΑΣ 

 Δεν θα γίνει η καθιερωμένη  χειραψία  στην παρουσίαση των ομάδων και στο τέλος 

του αγώνα.  

 Απαγορεύεται το χτύπημα χεριών (hi-5) και εναγκαλισμοί στους πανηγυρισμούς  

 Στις αλλαγές αθλητών δεν θα χρησιμοποιούνται ταμπελάκια αλλαγών.  

 Η χρήση του κλιματιστικού θα γίνεται εάν η θερμοκρασία εντός του αγωνιστικού 

χώρου είναι μεγαλύτερη των 30 βαθμών κελσίου.  

 Πάγκοι ομάδων ,γραμματεία ,μπάλλες και φιλέ θα πρέπει να απολυμαίνονται μετά το 

τέλος  κάθε αγώνα και το τέλος μιας αγωνιστικής ημέρας μιας αγωνιστικής ημέρας.   

 

ΠΑΓΚΟΙ ΟΜΑΔΩΝ 

 Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν κενές καρέκλες ενδιάμεσα σε αυτούς που 

κάθονται στον πάγκο ή τοποθετημένες καρέκλες με απόσταση. Επέκταση και 

εκμετάλλευση και του χώρου όπισθεν του πάγκου 

 Χρήση Μασκών  από τα στελέχη του πάγκου  

 Απολύμανση σε μπάλες που φεύγουν μακριά από  τον αγωνιστικό χώρο.  

 Στα time out  οι αθλητές καθιστοί τηρώντας το πρωτόκολλο με τις κενές καρέκλες 

ενδιάμεσα.  
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 Οι αρχηγοί των ομάδων δεν θα βγαίνουν από  τις γραμμές του κυρίως αγωνιστικού 

χώρου για να απευθυνθούν προς τον διαιτητή.  

 Ενδιάμεσα στα σετ, οι ομάδες μαζί με τους αναπληρωματικούς τους και τα στελέχη 

του πάγκου, θα αλλάζουν πλευρές με τη φορά που δείχνει ο διαιτητής (κυκλικά του 

γηπέδου)  

 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 Σε περίπτωση βραβεύσεων ο αρχηγός της ομάδας θα παραλάβει το κύπελλο και τα 

μετάλλια για όλα τα μέλη της ομάδας του ( ο απονέμων με  γάντια μάσκα )  ενώ 

ο/οι φωτογράφος /δημοσιογράφοι  πρέπει να έχουν αποστάσεις ασφαλείας 

 Εξαίρεση οι ατομικές βραβεύσεις που θα απονεμηθούν από μέλος της αγωνόδικης 

επιτροπής ( με  γάντια μάσκα ) 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 

 Στον αγωνιστικό χώρο θα παρευρίσκεται ένας δημοσιογράφος και ένας 

φωτογράφος ορισμένοι από την ΕΟΠΕ καθώς και όσοι δημοσιογράφοι 

διαπιστευτούν επίσημα  στην ΕΟΠΕ .που θα πρέπει να κάνουν χρήση μάσκας  

 Δεν θα πραγματοποιούνται συνεντεύξεις αθλητών, προπονητών κτλ, εντός του 

αγωνιστικού χώρου αλλά περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου γηπέδου τηρώντας 

όλες τις αποστάσεις . 

 

ΑΘΗΝΑ  24/8/2020 


