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Αριθμ. Πρωτ.

Προò:
- Σωματεßα ΤεχνικÞò Κολýμβησηò
- ΠεριφερειακÝòΕπιτροπÝò

Κýριε Πρüεδρε,

Σαò γνωστοποιοýμε τιò οδηγßεò, που θα ισχýσουν σΓουò
προγραμματισμÝνουò ΠανελλÞνιουò Χειμερινοýò Αγþνεò ΤεχνικÞò
Κολýμβησηò τηò ΚολυμβητικÞò Ομοσπονδßαò ΕλλÜδαò, ]του

διοργανþνονται στιò 1_1. - 13 Φεβρουαρßου 2Ο22 στη Θεσσαλονßκη,

Την Τρßτη Ο8/Ο2/2Ο22 θα πραγματοποιηθεß μÝσω τηλεδιÜσκεφηò η
ΤεχνικÞ Σýσκεψη. ο σχετικüò σýνδεσμοò Ýχει αποσταλεß σεα e-maiI των
Σωματεßων.

Την ΤετÜρτη 09Ι02/2022 θα αναρτηθοýν τα προσωρινÜ φýλλα αγþνα
στην ιστοσελßδατηò Κ,Ο.Ε. {:, ι., l:,,,,:ß,., ), TQγκρουπ προπüνησηò και
τα γκρουπ προθÝρμανσηò.

Την ΠÝμπτη η/Ο2/2Ο22, μποροýν να γßνουν διορθþσειò και διαγραφÝò.
Σημειþνεται üτι θα δοθεß η δυνατüτητα διαγραφþν, Ýωò τριÜντα λεπτÜ
(30') πριν την Ýναρξη των αγþνων.

Σαò υπενθυμßζουμε üτι οτ ΠανελλÞνιοι Χειμερινοß Αγþνεò, θα
πραγματοποιηθοýν με αυστηρÞ εφαρμογÞ üλων των επικαιροηοιημÝνων
υγειονομικþν πρωτοκüλλων τηò Γ.Γ.Α. και τηò Κ.Ο.Ε. και επιπλÝον με τιò
διατÜξειò και τιò διευκρινιστικÝò οδηγßεò τηò Γ.Γ.Α., που ισχýουν στη
διÜρκεια των αγþνων απü α7 - º4/02/2Ο22 και πιο συγκεκριμÝνα στο
παρακÜτω ΙßηΚ:

https://ega.gov.gr/imageslodigies athlitsmos Ioclòdo\vn 07 02 2022,pdf

Επιση μαßνονται τα εξÞ ò:

Ο προληπτικüò Ýλεγχοò, για τουò αγþνεò μπορεß να εßναι μοριακüò (RT-

PCR) Ýωò 72 þρεò Þ με Üμεσο τεστ αντιγüνου (Rapid Antigen Test, RAT}

Ýωò 48 þρεò, πριν τουò αγþνεò. ΣυστÞνεται το Üμεσο τεστ αντιγüνου να

γßνεται την ημÝρα του αγþνα Þ αν αυτü δεν εßναι δυνατüν, το τελευταßο
24þρο πριν τον αγþνα,
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Αν διεξÜγονται αγþνεò σε διαδοχικÝò ημÝρεò, π.χ. Παρ-Σαβ-Κυρ, Ι τεòπ πριν τον
πρþτο αγþνα. Αν οι αγωνιòπικÝò μÝρεò εßναι πÜνω απü τρειò (3} τüτε 1τεστ ανÜ τρßα
(3} 2αωρα.

ι ΑθλητÝò Ýωò και 17 ετþν με αρνητικü αποτÝλεσμα PCR 72 ωρþν Þ Rapid Test 48 ωρþν

Þ Self Test παρουσßα του υπεýθυνου Covid-19 τηò ομÜδαò την ημÝρα του αγþνα,

ο ΑθλητÝò 18 ετþν και Üνω με αρνητικü αποτÝλεσμα PCR 72 ωρþν Þ Rapid Τεsτ 48
ωρþν,

ο οι προπονητÝò συμμετÝχουν με αρνητικü αποτÝλεσμα PCR 72 ωρþν πριν Þ Rapid Tesτ
48 ωρþν πριν τουò αγþνεò Þ με πισεοποιητικü νüσησηò Þ εμβολιασμοý κατÜ τηò Covid-
19 σε ισχý.

ο Για τουò εκπροσþπουò των Συλλüγων, το προσωπικü τηò εγκατÜστασηò και τον
ναυαγοσþστη ισχýει üτι και για τουò προπονητÝò. ΕιδικÜ üμωò για τÝλεση αγþνων σε
κλειστοýò χþρουò, θα μποροýν να εισÝλθουν και να συμμετÝχουν μüνον οι πλÞρωò
εμβολιασμÝνοι Þ üσοι Ýχουν πι(ποποιητικü νüσησηò Covid-19 σε ιqlý.

ο Οι πλÞρωò εμβολιασμÝνοι και üσοι διαθÝτουν πιστοποιητικü νüσησηò σε ισχý, δεν

χρειÜζεται να προσκομßσουν αρνητικü αποτÝλεσμα PCR Þ Rapid Test.

ο Σýμφωνα με τιò οδηγßεò τηò Γ.Γ.Α. και τηò Κ.ο.Ε., τα μÝλη τηò Αγωνοδßκου ΕηιτροπÞò,

η γραμματεßα, ο ιατρüò των αγþνων και τα μÝλη τηò ΠεριφερειακÞò ΕπιτροπÞò τηò
Κ.Ο.Ε., θα εισÝρχονται μüνον με πιστοποιητικü εμβολιασμοý Þ νüσησηò,

τ Δεν θα επιτραπεß η εßσοδοò σε θεατÝò. ΕπιτρÝπεται επßσηò η εßσοδοò (πουò
εκπροσþπουò συλλüγων, επιδεικνýονταò την σχετικÞ ΚÜρτα Εκπροσþπου τηò ΚοΕ
και επιπροσθÝτωò Ýναò συνοδüò ανÜ δÝκα αθλητÝò.

ΠÝρα των ανωτÝρω, θα ισχýσουν τα ακüλουθα

τ ο Ýλεγχοò εισüδου θα γßνει με τη χρÞση τηò ιΙjηΦιακÞò πλατφüρμαò αναγνþρισηò για
πιστοποιητικÜ εμβολιασμοý, PCR και rapid test.

. Θα πρÝπει να κατατεθεß κατÜλονοò εισερχομÝνων - εξερχομÝνων απü üλα τα
σωματεßα, üπου υποχρεωτικÜ θα αναφÝρονται ξεχωριστÜ οι αθλητÝò-τρτεò ηλικßαò 12

- \7 ετþν, üπου θα αναγρÜφεται ποιοι εßναι εμβολιασμÝνοι και ποιοι Ýχουν
πιστοποιητικü νüσησηò (σýμÞωνα με το αριθμ. Πρωτ.: 525αº7/οº-l,t-2ο21, Ýγγραφο
τηò Γ.Γ.Α.)

. ¼λοι θα πρÝπει να φοροýν υποχρεωτικÜ μÜσκα και θα τηροýνται αυστηρÜ οι
αποστÜσειò, που προβλÝπουν τα υγειονομικÜ πρωτüκολλα για την πρüληψη και
αποÞυγÞ μετÜδοσηò τηò νüσου Covid-19.

ατηα,¸μ
ÝΠßtΗΙ,rΟΙ χΦΡ1.1ΓΦß
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ο Η εßσοδοò και η Ýξοδοò εßναι μüνο μßα.

. ΕπιτρÝπεται η χρÞση αποδυτηρßων (απü αθλητÝò και αθλοýμενουò) στιò
οργανωμÝνεò αθλητικÝò εγκατασεÜσειò, σε προπονÞσειò με τιò κÜτωθι προýποθÝσειò:

Α) παρουσßα ενüò ατüμου ανÜ 2 τ.μ. ενεüò των αποδυτηρßων, με ταυτüχρονη απüσταση
1,5 μÝτρου.

Β) χρÞση πενÞντα τοιò εκατü (50%) τηò δυναμικüτηταò των καταιονιστηρßων (ντουò).

Γ) αυστηρÞ τÞρηση üλων των κανüνων Δημüσιαò Υγεßαò. ΕνÞλικεò αθλοýμενοι για την
εßσοδο σcα αποδυτÞρια πρÝπει να επιδεικνýουν πισεοποιητικü εμβολιασμοý Þ
νüσησηò (σε ισχý).

ο Οι αθλητÝò-τριεò εßναι υπεýθυνοι για τα ατομικÜ τουò εßδη και üταν τελειþνουν τα
αγωνßσματα τουò, συνßσταται να αποχωροýν απü την εγκατÜσΓαση.

Σημεßωση:

οι αγþνεò θα διεξαχθοýν σýμφωνα με τουò ισχýοντεò κανονισμοýò τηò CMAS, νια το
Üθλημα τηò ΤεχνικÞò Κολýμβησηò, καθþò και τον Κανονισμü ΗθικÞò Ακεραιüτηταò
(Code of Εthßòs)τηò CMAS,

Με τιμÞ,

ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΑΥΓογΛΕΑΣ
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