
Υγειονομικό Πρωτόκολλο Αγώνων Ιστιοπλοΐας Τριγώνου 

*ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

 

Υποχρεώσεις διοργανωτών Ομίλων. 

1. Συμπλήρωση Matrix 10 ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα ,προκειμένου να δοθεί από την 

Ε.Ι.Ο. άδεια διεξαγωγής. 

2. Ορισμός Υγειονομικού Υπευθύνου ως μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, το 

ονοματεπώνυμο και ο αριθμός τηλέφωνου του οποίου  θα αναφέρεται στην προκήρυξη του 

αγώνα .  Ο Υγειονομικός υπεύθυνος θα παραλαμβάνει από τη Γραμματεία των Αγώνων 

ηλεκτρονικά,  προ των αγώνων, τις ιατρικές βεβαιώσεις από αθλητές-τριες, προπονητές, 

επιτροπές και γενικά από όλους τους εμπλεκόμενους με τον αγώνα, ότι είναι κλινικά υγιείς. 

Η βεβαίωση  θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή   ιατρού. Οι βεβαιώσεις φυλάσσονται στο 

αρχείο του Ομίλου μετά το τέλος των αγώνων.  Είναι επίσης υπεύθυνος για την επικοινωνία 

με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. και ενήμερος για το Κέντρο Υγείας της Περιοχής ή το 

Νοσοκομείο έχοντας τηλέφωνα και ονόματα  εφημερευόντων  ιατρών σε περίπτωση 

ανάγκης .  Υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρεωτική εκ του νόμου η παρουσία ιατρού και 

ασθενοφόρου στον διοργανωτή κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

3. Εκτός από τους αθλητές/τριες όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στον αγώνα θα πρέπει να 

φορούν μάσκα στην στεριά 

4.  Η Γραμματεία του Ομίλου, η οποία κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να 

αποτελείται από ένα άτομο, θα διαχειριστεί όλα τα έγγραφα του αγώνα αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά μέσω email (αποστολή προκήρυξης αγώνα ,αποστολή οδηγιών πλου μία μέρα 

πριν τον αγώνα ,  αποκλειστικά και  μόνο ηλεκτρονικές εγγραφές των αθλητών/τριών και 

προπονητών στον αγώνα. Να τηρηθεί αυστηρά το χρονικό όριο των πέντε (5) ημερών πριν 

τον αγώνα  για την κατάθεση με email όλων των απαραίτητων για τη συμμετοχή εγγράφων 

( ταυτότητα αθλητών, υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα, ιατρική βεβαίωση για covid-19, 

ασφαλιστήρια σκαφών/φουσκωτών, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητού ).                                                                                                                                                         

Επίσης, τα αποτελέσματα του αγώνα  να αναρτώνται καθημερινά στο site του ομίλου  

5. Με βάση τον αριθμό των συμμετοχών στον αγώνα θα οριστούν από τον όμιλο γκρούπ   των 

40 έως 60 σκαφών των συμμετεχόντων και θα οριστούν ώρες εισόδου και εξόδου στον 

όμιλο, αλλά και στη θάλασσα. Από τη γλύστρα του ομίλου θα μπαίνουν στη θάλασσα δύο 

σκάφη τη φορά προς αποφυγή συνωστισμού.  

6. Μετά το πέρας των αγώνων θα αποχωρούν όλοι από τον όμιλο ώστε να υπάρχει επαρκής 

χρόνος για την απολύμανση του χώρου και την προετοιμασία του για την επόμενη ημέρα.  

Στο χώρο του Ομίλου θα πρέπει  τηρηθούν τα παρακάτω:  

1. Να υπάρχει επαρκής  αριθμός μασκών, αντισηπτικών, σαπουνιού  και γαντιών για χρήση από 

όλους τους εμπλεκόμενους  και για όλες της ήμερες που θα διαρκέσει   ο αγώνας. Οι χώροι του 

Ομίλου θα πρέπει να καθαρίζονται και να  απολυμαίνονται δύο φορές την ημέρα. 

2. Να οριστεί εντός των εγκαταστάσεων του Ομίλου χώρος όσο το δυνατόν περισσότερο 

απομονωμένος και καλά αεριζόμενος  και αφού απολυμανθεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση 

εμφάνισης υπόπτου για COVID-19  κρούσματος. 



3. Να υπάρχει αυστηρά επιτηρούμενη από  υπεύθυνο άτομο του ομίλου  μια (1)  είσοδος και 

έξοδος για όλους τους εμπλεκόμενους στον αγώνα, να γίνεται θερμομέτρηση αυτών κατά την 

είσοδο  και να τηρείται καθημερινά ημερολόγιο εισόδου και εξόδου με σχολαστικότητα. Οι γονείς 

των αθλητών/τριών θα πρέπει να ενημερωθούν ότι κάνουν την μεταφορά των παιδιών τους προς 

και από τον όμιλο χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν  στον όμιλο κατά την  διάρκεια 

των αγώνων. 

 4. Τα αποδυτήρια του ομίλου να παραμένουν κλειστά και να μην επιτρέπεται στους αγωνιζόμενους 

να κάνουν χρήση αυτών ούτε πριν ούτε μετά τους αγώνες .  

5. Στους χώρους του ομίλου και σε εμφανή  σημεία να υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων με καπάκι 

για την απόρριψη υγειονομικών και άλλων απορριμμάτων. 

6. Σε εμφανή χώρο του ομίλου να αναρτηθούν οδηγίες από το Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Ι.Ο. 

που θα υπενθυμίζουν σε όλους τους  βασικούς υποχρεωτικούς κανόνες  Μ.Α.Π. (τήρηση απόστασης 

- ατομική  υγιεινή - κ.λ.π.) 

    

 

 

 


