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ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
----------------------------Κύριε-ία Πρόεδρε
Για τη διεξαγωγή αγώνων & προπονήσεων των Πρωταθλημάτων Παίδων – Εφήβων &
Νεανίδων σας επισημαίνουμε τα εξής:
1) Κάθε σωματείο θα πρέπει να ορίσει έναν υπεύθυνο covid-19, o οποίος θα προσκομίζει στον
υπεύθυνο της αθλητικής εγκατάστασης, κατάσταση των αθλητών του με τα ωράρια
προπόνησης και τα αποτελέσματα των τεστ covid-19 για τους αθλητές που συμμετέχουν στις
προπονήσεις και τους αγώνες.
2) Πέραν των αθλητών-τριών των προπονητών, των γυμναστών και των Διαιτητών, κατά τη
διάρκεια της προθέρμανσης και του αγώνα, όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να φοράνε
προστατευτικές μάσκες.
3) Δικαίωμα εισόδου στον περιβάλλοντα και αγωνιστικό χώρο έχουν οι παρακάτω:
 21 άτομα αποστολή της γηπεδούχου ομάδας.
 21 άτομα αποστολή της φιλοξενούμενης ομάδας.
 Ο Κομισάριος του αγώνα.
 Οι Διαιτητές του αγώνα.
 Η Γραμματεία του αγώνα.
 Παρατηρητής Διαιτησίας.
 Ο Ιατρός του αγώνα.
 2 άτομα Στατιστικής Υπηρεσίας.
 2 άτομα για τηλεοπτική – διαδικτυακή κάλυψη.
 Το μέγιστο 10 διαπιστευμένα άτομα από την Ένωση, που αφορά προσωπικό ή
αξιωματούχους.
 6 άτομα Βοηθητικό προσωπικό γηπέδου.
 Όχι περισσότεροι από 10 δημοσιογράφοι – φωτογράφοι.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ,
ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ
ΤΑ 80 ΑΤΟΜΑ.
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4) Ο Υπεύθυνος covid-19 κάθε ομάδας, θα πρέπει να προσκομίσει στον υπεύθυνο της
Αθλητικής Εγκατάστασης, για κάθε αποστολή, κατάσταση τριών ημερών αρνητικού PCR ή
RAPID ή self-test, ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (το οποίο
εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση).
5) Οι Διαιτητές και η Γραμματεία θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Ένωσης
την προηγούμενη του αγώνα, τριήμερο αρνητικό PCR ή RAPID ή self-test ή Πιστοποιητικό
Εμβολιασμού ή Πιστοποιητικό Νόσησης.
6) Για κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων επιτρέπεται πληρότητα
μέχρι 60 %. Αυτό ισχύει μόνο για εμβολιασμένους θεατές και έως 5 % του μέγιστου
επιτρεπτού αριθμού θεατών για μη εμβολιασμένους ανήλικους έως και 17 ετών. Οι ανήλικοι
13 έως 17 ετών προσκομίζουν PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών.
Επισυναπτόμενα 2
Κοινοποίηση:
1)Ο.Ν.Α. Δήμων Κεντρικής & Νότιας Πελ/σου.
2)Σύνδεσμο Διαιτητών
3)Σύνδεσμο Μελών Γραμ/κής Υποστ/ξης
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
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