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ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΦΑΛΟΤ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΓΙΑ ΣΟ ΑΘΛΗΜΑ ΣΟΤ ΣΙΡΛΙΝΣΙΝΓΚ
ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ ΘΑ ΓΙΔΞΑΥΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 6η ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2021 ΔΩ
ΣΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2021 ΜΔ ΒΙΝΣΔΟΚΟΠΗΗ, ΜΔ ΑΣΟΜΙΚΟ ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΑΘΔ
ΑΘΛΗΣΗ/ΑΘΛΗΣΡΙΑ, μόνο για ηα αγωνίζμαηα πος δεν έσοςν ζωμαηική επαθή.
Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΣΗΡΛΗΝΣΗΝΓΚ,
ζα πινπνηήζεη ηελ δηεμαγωγή ηωλ
ΠΡΟΚΡΗΜΑΣΗΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ γηα ην Παλειιήλην Πξωηάζιεκα Σζηξιίληηλγθ 2021 ζύκθωλα κε
ηα παξαθάηω:
Η βινηεοζκόπηζη ηων αθληηπιών/αθληηών θα γίνεηαι καηόπιν αηομικού πανηεβού.
Καθ’ όλη ηη διάπκεια ηηρ διαδικαζίαρ, ζα ηζρύνπλ ηα εηδηθά ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΑ πξωηόθνιια
όπωο απηά έρνπλ αλαθνηλωζεί από ηελ Δηδηθή Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνύ.
Σο ζωμαηείο πος ππόκειηαι να ζςμμεηάζσει ζηοςρ πποκπιμαηικούρ αγώνερ,
ΘΑ ΓΖΛΩΝΔΗ ΣΖΝ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΠΟΤ ΘΑ ΚΑΝΔΗ ΣΖΝ
ΒΗΝΣΔΟΚΟΠΖΖ ζύκθωλα κε ηηο νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο πξνθξηκαηηθνύο
αγώλεο. Σο ζωμαηείο θα ανοίξει μόνο ηιρ ημέπερ πος θα γίνεηαι η βινηεοζκόπηζη και
μόνο για αςηό ηον ζκοπό, μεηά από άδεια ηηρ Ομοζπονδίαρ.
Η Ομοζπονδία θα εγκπίνει λίζηα αθληηών για ηο κάθε ζωμαηείο,
με βάζη ηα παπακάηω:
1) Ζκέξα θαη ώξα ηνπ ξαληεβνύ γηα θάζε αζιήηξηα/αζιεηή
2) Πιήξε ζηνηρεία ηνπ θάζε αζιήηξηαο/αζιεηή
3) Αξηζκό ελεξγνύ δειηίνπ
4) Υώξν βηληενζθόπεζεο
Δκππόζωποι ηος Γ ηηρ Ομοζπονδίαρ θα παπεςπίζκονηαι για έλεγσο δεληίων, καπηών
ςγείαρ, ζωζηή εθαπμογή ηων πποδιαγπαθών και ηην ηήπηζη ηων ππωηοκόλλων.
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Αναλςηικά οι αγώνερ θα γίνοςν ζύμθωνα με ηα παπακάηω:
ΑΓΔΙΑ ΔΙΟΓΟΤ ΣΗΝ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΡΙΑ
Σεσνικό Πποζωπικό
1 άηνκν πνπ ζα θάλεη ηελ βηληενζθόπεζε.
Γιοικηηικά μέλη Ομοζπονδίαρ
1-2 Γηνηθεηηθά κέιε πνπ ζα ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Έθοπορ ή πποπονηηήρ ή ζςνοδόρ ή μέλορ
1 άηνκν κε ηελ παξαπάλω ηδηόηεηα από ην θάζε ζωκαηείν κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ
αγωληζηηθό ρώξν.
1 άηνκν κε ηελ παξαπάλω ηδηόηεηα από ην θάζε ζωκαηείν κπνξεί λα παξεπξίζθεηαη ζηνλ
ρώξν πξνζέξκαλζεο.
ΑΘΛΗΣΔ / ΑΘΛΗΣΡΙΔ
Δίζοδορ ζηον αγωνιζηικό σώπο
 Οη αζιεηέο/αζιήηξηεο ζα πξνζέξρνληαη κε αηνκηθό ξαληεβνύ γηα ηελ βηληενζθόπεζε.
 Οη αζιεηέο/αζιήηξηεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ test αληηγόλνπ covid-19 από
δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην 24–48 ώξεο πξηλ ηελ βηληενζθόπεζε γηα ηνλ πξνθξηκαηηθό
αγώλα.
 Πξηλ ηελ είζνδό ηνπο ζηνλ αγωληζηηθό ρώξν ζα γίλεηαη ζεξκνκέηξεζε.
 Οη αζιεηέο/αζιήηξηεο ζα ηεξνύλ ην πξωηόθνιιν εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηεο αζιεηηθήο
εγθαηάζηαζεο.
 Οη αζιήηξηεο/αζιεηέο ζα επηδεηθλύνπλ ηελ αλαλεωκέλε θάξηα πγείαο αζιεηή θαη ην έγθπξν
δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηαο γηα ηελ είζνδό ηνπο ζηελ εγθαηάζηαζε.
Πποθέπμανζη
 Μέρξη 3 αζιήηξηεο/ αζιεηέο κε ξαληεβνύ.
Αγώναρ
 Ο θάζε αζιεηήο/αζιήηξηα ζα εθηειεί ην αγωληζηηθό πξόγξακκά ηνπ, έλαο θάζε θνξά, ζε
ζεκείν εηδηθά δηακνξθωκέλν, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ζα απνρωξεί.
 Ο θάζε αζιεηήο έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ κηζή ώξα γηα όιε ηελ δηαδηθαζία από ηελ ζηηγκή
πνπ ζα κπεη ζηνλ αγωληζηηθό ρώξν.
ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΡΙΑ
ηνλ ρώξν ζα ππάξρεη γξακκνγξάθεζε δηάζηαζεο 3Υ3
ην πίζω κέξνο ζα ηνπνζεηεζεί πιάηε κε ην ζήκα ηεο Οκνζπνλδίαο
ηα πιαϊλά ζεκεία όπνπ είλαη απαξαίηεην ζα ππάξρεη εηδηθή κεηαθεξόκελε θαηαζθεπή
νξηνζέηεζεο ρώξνπ.
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Οδηγίερ
Μία εκέξα πξηλ ην πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ, ν ρώξνο πνπ ζα γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο
πξόθξηζεο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζρνιαζηηθά κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ.
ηελ θιεηζηή αζιεηηθή εγθαηάζηαζε πνπ ζα δηεμάγεηαη ν πξνθξηκαηηθόο, δελ ζα
επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε θαλέλαλ, παξά κόλν ζηηο αζιήηξηεο/αζιεηέο πνπ έρνπλ αηνκηθό
ξαληεβνύ γηα ηελ βηληενζθόπεζε θαη όζνπο έρνπλ άδεηα εηζόδνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηωλ αγώλωλ, όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω. Ο γνλέαο ζα παξακέλεη έμω από ηελ αζιεηηθή
εγθαηάζηαζε κέρξη λα νινθιεξώζεη ν αζιήηξηα/αζιεηήο ηελ αγωληζηηθή δηαδηθαζία.
Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηνλ αζιεηή/αζιήηξηα ζην αγωληζηηθό ηαπί ,
ζα γίλεηαη θαζαξηζκόο κε εηδηθά αληηζεπηηθά, πξνθεηκέλνπ ν ρώξνο λα είλαη αζθαιήο
γηα ηνλ επόκελν αζιεηή/αζιήηξηα.
ηνπο ηδηωηηθνύο ρώξνπο πξνπόλεζεο κεηά από ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θάζε
αζιεηή/αζιήηξηαο ν ρώξνο ζα αεξίδεηαη ζρνιαζηηθά.
Ο ρξόλνο πνπ ζα κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο εμόδνπ ηνπ ελόο αζιεηή/αζιήηξηαο από ηελ είζνδν
ηνπ επόκελνπ ζηνλ αγωληζηηθό ρώξν ζα είλαη 15 ιεπηά.
ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνπο ηδηωηηθνύο ρώξνπο πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ
βνεζεηηθνί ρώξνη, απηνί κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δέζηακα από 3
αζιήηξηεο/αζιεηέο ηαπηόρξνλα κε απνζηάζεηο 2 κέηξα κεηαμύ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιπλζεί ε ξνή ηεο βηληενζθόπεζεο. Κάζε θνξά πνπ ε αζιήηξηα/αζιεηήο νινθιεξώλεη
ηελ δηαδηθαζία θαη κπαίλεη ν/ε επόκελνο, ν ρώξνο ζα αεξίδεηαη θαη ζα θαζαξίδεηαη κε
εηδηθά αληηζεπηηθά.









ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ – ΗΛΙΚΙΑΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
Σα αγωλίζκαηα πνπ επηηξέπεηαη ε δηεμαγωγή ηνπο κε βηληενζθόπεζε θαηά άηνκν ζηηο
θαηεγνξίεο ΑΝΓΡΩΝ/ΓΤΝΑΗΚΩΝ & ΔΦΖΒΩΝ/ΝΔΑΝΗΓΩΝ, είναι αςηά πος δεν έσοςν μεηαξύ
ηοςρ ζωμαηική επαθή όπωο αλαθέξνληαη παξαθάηω:
1.
2.
3.
4.
5.

ΟΜΑΓΗΚΟ ΣΗΡ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΟΜ (TEAM CHEER FRESTYLE POM)
ΟΜΑΓΗΚΟ ΣΗΡ ΣΕΑΕ (TEAM CHEER JAZZ)
ΟΜΑΓΗΚΟ ΣΗΡ ΥΗΠ ΥΟΠ (TEAM CHEER HIP HOP)
ΕΔΤΓΑΡΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΟΜ (DOUBLE CHEER FREESTYLE POM)
ΕΔΤΓΑΡΗ ΣΗΡ ΥΗΠ ΥΟΠ (DOUBLE CHEER HIP HOP)
Με εκηίμηζη,
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμμαηέας

Μιτάλης Φοσνηεδάκης

Εσαγγελία Κρηηικού

