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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Το πιο κάτω Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που
πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες που διοργανώνονται
από τη

ΕΟΠΕ, Ενώσεις & ΤΕ, της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021. Επίσης, το εν λόγω

πρωτόκολλο περιγράφει τους κανόνες, λειτουργίες και οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν όλοι
οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση των αγώνων, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν.

Το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Διεξαγωγής Αγώνων θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις
οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ, του ΕΟΔΥ και της FIVB και CEV.
Υπεύθυνο για την τήρηση των παρακάτω είναι το γηπεδούχο σωματείο ενώ για αγώνες σε
ουδέτερη έδρα η Ένωση/ΤΕ ή η ΕΟΠΕ (για Πανελλήνιες διοργανώσεις)

Ι. Βασικές Αρχές.
1. Αναφορικά με τις προπονήσεις των ομάδων, ισχύουν τα ειδικά πρωτόκολλα ομαδικών
προπονήσεων όπως αυτά ανακοινώνονται από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή και τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (καταστάσεις εισερχομένων-εξερχομένων, ιατρικές
βεβαιώσεις, μέγεθος εγκατάστασης κ.λ.π)
2. Οι αγώνες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της
ΓΓΑ.
3. Υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους βρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου εκτός
αθλητών/ αθλητριών , των 2 Α ! προπονητών και των 2 διαιτητών .
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ΑΓΩΝΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η ομάδα μετακινείται θα ισχύσουν οι προβλεπόμενες για τον κάθε
κλάδο μεταφορών εγκύκλιοι.

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
 Συστήνεται η αποφυγή χρήσης αποδυτηρίων πριν και μετά τους αγώνες.
 Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο οι τουαλέτες.
 Οι ομάδες συνίσταται να έρχονται με τις αθλητικές τους εμφανίσεις.

 Σε περίπτωση χρήσης αποδυτηρίων, συνιστάται η ατομική χρήση των ντους.
Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις που τα ντους δεν είναι ατομικά, συστήνεται να παραμένει
ένα ντους κενό ανά δύο σε χρήση. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τα προσωπικά τους
είδη (σαμπουάν κ.λ.π.), τα οποία δεν πρέπει να μοιράζονται, καθώς και να φορούν
σαγιονάρες.
 Παρουσίαση video από προπονητή όχι στο γήπεδο

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
 Ο Α' και Β' διαιτητής του αγώνα δεν θα φορούν μάσκα.
 Η Γραμματεία, παρατηρητές αγώνα, επόπτες θα φορούν μάσκα
 Στη γραμματεία θα υπάρχει αντισηπτικό Gel
 Δεν θα χρησιμοποιηθούν αποδυτήρια των διαιτητών παρά μόνο οι τουαλέτες – οι
διαιτητές θα έρχονται με τις εμφανίσεις τους.
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ΑΓΩΝΑΣ
 Συνίσταται η θερμομέτρηση όλων των εισερχομένων στην εγκατάσταση
 Δεν θα γίνει η καθιερωμένη χειραψία στην παρουσίαση των ομάδων και στο τέλος του
αγώνα.
 Να αποφεύγεται το χτύπημα χεριών (hi-5) και εναγκαλισμοί στους πανηγυρισμούς
 Στις αλλαγές αθλητών δεν θα χρησιμοποιούνται ταμπελάκια αλλαγών.
 Θα γίνεται καθαρισμός/απολύμανση πριν τον αγώνα καθώς και στο τέλος εάν
ακολουθεί επόμενος αγώνας Βόλεϊ σε:
o Τραπέζια
o Καρέκλες
o Πάγκοι
o Στύλοι
o Φιλέ
o Μπάλες
.

ΠΑΓΚΟΙ ΟΜΑΔΩΝ
 Θα υπάρχουν κενές καρέκλες ενδιάμεσα σε αυτούς που κάθονται στον πάγκο
 Θα γίνεται χρήση Μασκών από τα στελέχη του πάγκου πλην του Α΄Προπονητή
 Στα time out οι αθλητές καθιστοί τηρώντας το πρωτόκολλο με τις κενές καρέκλες
ενδιάμεσα.
 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)
 Σε περίπτωση ατομικής βράβευσης ο απονέμων θα πρέπει να φοράει μάσκα.

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_
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Κατηγορία
Αποστολές ομάδων
Διαιτητές Αγώνα
Επόπτες Αγώνα
Γραμματεία Αγώνα
Παρατηρητής Αγώνα
(όπου προβλέπεται)
Παρατηρητής Διαιτησίας
(όπου προβλέπεται)
Ιατρός Αγώνα
(όπου προβλέπεται)
Μέλη ΔΣ/ΕΟΠΕ & ΕΝΩΣΕΩΝ
Προσωπικό ΕΟΠΕ & ΕΝΩΣΕΩΝ

Μέγιστος Συνολικός Αριθμός
40 (20 ανά ομάδα)
2
2 έως 4
1-2

Μέλη ΔΣ/Χορηγοί
αγωνιζόμενων Σωματείων

5 το ανώτερο για το
φιλοξενούμενο Σωματείο
Η ευθύνη για την ταυτότητά
τους θα ανήκει σε κάθε
Σωματείο

1
1
1
6
2
15 το ανώτερο για το
γηπεδούχο Σωματείο

Δημοσιογράφοι (ΚΑΡΤΑ ΠΣΑΤ ή
ΕΣΗΕΑ)-Τεχνικοί μετάδοσης-Σχολιαστές
(Για αγώνες με τηλεοπτική μετάδοση
ή live streaming)
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Δημοσιογράφοι (ΚΑΡΤΑ ΠΣΑΤ ή ΕΣΗΕΑ)
(Για αγώνες ΧΩΡΙΣ τηλεοπτική μετάδοση ή
live streaming )
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Φωτογράφοι
Security - κατόπιν σχεδίου

2
Κ.Σ.

Βοηθητικό Προσωπικό Αγώνα
(Τεχνικοί, συντηρητές αγωνιστικού
χώρου, προσωπικό για πινακίδες,
προσωπικό για καθαρισμό κ.α)
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Αστυνομία - κατόπιν σχεδίου
Στατιστική Υπηρεσία ΕΟΠΕ
Ball Boys

Κ.Σ.
2
5 έως 7
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