
 

 

BEACH VOLLEYBΑLL – ΔΙΓΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΟ 

 

 

ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΙ 

 

ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΙ BEACH 

VOLLEYBALL  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

Α. ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΙ  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Αθνξά δηνξγαλώζεηο κε ηελ ζπκκεηνρή «αζινπκέλσλ» (εξαζηηερλώλ) 

θαη γηα ιόγνπο άζθεζεο/ςπραγσγίαο. πλήζσο είλαη καδηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ 

ζπκκεηνρή κεγάινπ αξηζκνύ νκάδσλ, είλαη εκεξήζηεο θαη ιακβάλνπλ ρώξα ζε 

ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

 

Β. ΔΠΙΗΜΔ/ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΔΝΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΙ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Αθνξά ηηο επίζεκεο ή αλαγλσξηζκέλεο δηνξγαλώζεηο πνπ 

νξγαλώλνληαη είηε από ηελ Οκνζπνλδία είηε από ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο κε 

αλάζεζε, έγθξηζε ή δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο από ηελ Οκνζπνλδία,  ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο θύισλ θαη ειηθίαο, θαη ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ ηδηόηεηα 

ηνπ «αζιεηή» (εγγεγξακκέλνη δειαδή ζην κεηξών ηεο νηθείαο Οκνζπνλδίαο). 

πλήζσο ιακβάλνπλ ρώξα ζε νξγαλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο, κε ππνζηεξηθηέο δνκέο 

όπσο ηέληεο, απνδπηήξηα, γξαθεία ζπληνληζκνύ, ηαηξείν θιπ 

 

ΟΓΗΓΙΔ 

 

Η άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο πξνϋπνζέηεη ηελ ηήξεζε όισλ ησλ κέηξσλ πνπ 

αλαθνηλώλεη θαη εθαξκόδεη ε Πνιηηεία κέζσ ησλ ζρεηηθώλ λόκσλ θαη ησλ Γεληθώλ 

Οδεγηώλ πνπ εθδίδεη, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ αζιεηηζκό κέζσ ηεο ΓΓΑ: 

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports  

 

 

ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ΑΘΛΗΜΑΣΟ 

 

Δπηπξνζζέησο ηζρύνπλ ηα αθόινπζα γηα ηελ αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα ζην άζιεκα 

ηνπ Beach Volleyball (ηζρύνπλ γηα αζιεηέο θαη αζινύκελνπο):  

  

Χπήζη Μάζκαρ: Τπνρξεσηηθή ζε όινπο ηνπο ρώξνπο. Δμαηξνύληαη νη αζιεηέο θαη 

δηαηηεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. 

 



 

Οδηγίερ πποληπηικού ελέγσος (Testing): Ο έιεγρνο πξηλ από ηνπο αγώλεο κπνξεί 

λα είλαη κνξηαθόο (RT-PCR) 48 ώξεο πξηλ ηνλ αγώλα ή κε άκεζν ηεζη αληηγόλνπ 

(Rapid Antigen Test, RAT) ηελ εκέξα ηνπ αγώλα ή αλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ, ην 

ηειεπηαίν 24ώξν πξηλ ηνλ αγώλα (αλ ππάξρνπλ δηαδνρηθέο κέξεο αγώλεο, π.ρ. Παξ-

αβ-Κπξ, 1 ηεζη πξηλ ηνλ πξώην αγώλα. Αλ νη αγσληζηηθέο κέξεο είλαη πάλσ από 

ηξεηο (3) ηόηε 1 ηεζη αλά ηξία (3) 24σξα). Δάλ ζα γίλεη νκαδηθή κεηαθίλεζε ησλ 

αζιεηώλ γηα ηνπο αγώλεο, ζπζηήλεηαη ην testing λα γίλεη πξηλ ηελ κεηαθίλεζε (πξηλ 

ηελ επηβίβαζε ζε αεξνπιάλν, πνύικαλ θηι.), εθόζνλ όκσο ηεξνύληαη ηα όξηα ηεο σο 

άλσ παξαγξάθνπ. 

 

Οδηγίερ αποζηαζιοποίηζηρ και ηήπηζηρ αποζηάζεων:  

 Απζηεξή ηήξεζε ηνπ αξηζκνύ αζιεηώλ αλά γήπεδν (κάμηκνπκ 4 ηαπηόρξνλα)  

 Μέγηζηνο αξηζκόο παξεπξηζθνκέλσλ ζηελ εγθαηάζηαζε πνπ ζα βξίζθνληαη 

ηαπηόρξνλα 100 (εθαηό) ή κε αλαινγία 1 άηνκν αλά 25 ηκ (όπνηνο αξηζκόο 

πξνθύπηεη κηθξόηεξνο) 

 Αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ δηνξγαλώζεσλ ζα ππάξρεη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν από 

1 δηαηηεηήο έσο θαη 3 (1
νο

 θαη 2
νο

 δηαηηεηήο θαη Γξακκαηεία) νη νπνίνη δελ 

ρξεηάδεηαη λα θνξνύλ κάζθα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 

 Γελ ζα γίλνληαη ρεηξαςίεο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νµάδσλ θαη ζην ηέινο ηνπ 

αγώλα κεηαμύ αζιεηώλ, δηαηηεηώλ ή άιισλ εκπιεθόκελσλ ζηνλ αγώλα. 

 Όρη θηύπεκα ρεξηώλ θαη ελαγθαιηζκνί ζηνπο παλεγπξηζµνί από αζιεηέο  

 Η κεηαθίλεζε όισλ (αζιεηώλ, δηαηηεηώλ, νξγαλσηηθήο νκάδαο) από θαη πξνο ην 

γήπεδν ζα γίλεηαη κεκνλσκέλα κε ηδησηηθά κέζα 

 ηα ηαηκ άνπη νη ζέζεηο κεηαμύ ησλ αζιεηώλ ζα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο θαη’ 

ειάρηζην  1,5 κ όπσο ην ίδην ειάρηζην δηάζηεκα ζα ππάξρεη κεηαμύ ζέζεσλ 

αζιεηώλ θαη γξακκαηείαο.  

 Απνθιεηζηηθά ρξήζε εμσηεξηθώλ ληνπδ (αηνκηθώλ)    

 Οη ζπκκεηέρνληεο (εθηόο ώξαο αγώλνο) ζα παξακέλνπλ ζε ρώξν πνπ ηεξεί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηεο πνιηηείαο (απόζηαζε κεηαμύ θαξεθιώλ θιπ).    

 Γύξσ από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη έμσ από ηηο πηλαθίδεο ή όπσο αιιηώο 

νξηνζεηείηαη,  ζα ππάξρεη πεξηκεηξηθή δώλε αζθαιείαο 3 κέηξσλ, εηδηθά γηα 

γήπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε αλνηρηέο παξαιίεο, θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ή 

νξγαλσκέλεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε 

ζπλάζξνηζε θνηλνύ πιεζίνλ θαη γύξσ από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 

 Δθόζνλ ππάξρεη εθθσλεηήο ή DJ νθείιεη λα ππελζπκίδεη θαηά ηηο λεθξέο 

πεξηόδνπο ησλ αγώλσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ θαη ησλ θαλόλσλ 

αζθαιείαο.  

 

Σελεηέρ απονομών:  δελ επηηξέπνληαη. Μπνξεί λα γίλεη όκσο κηα πξνζαξκνγή θαη νη 

αζιεηέο λα παξαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηα κεηάιιηά ηνπο από έλα ηξαπέδη, ρσξίο επαθή, 

ρσξίο ζπλσζηηζκό θαη µε ρξήζε αληηζεπηηθνύ.  

 



 

Θεαηέρ: απαγνξεύεηαη ε παξνπζία ζεαηώλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο. ηηο θεξθίδεο 

κπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη κόλν αζιεηέο, ζπληειεζηέο ηνπ αγώλα θαη ειάρηζηνη 

πξνζθεθιεκέλνη κε δηαπίζηεπζε. 

 

Αποδςηήπια: αλνηθηά. Λεηηνπξγία ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο αζθαινύο άζθεζεο Γ' 

Φάζεο ζε νξγαλσκέλνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο (από 13/10/2020) θαη ηελ Δλόηεηα 

«Απνδπηήξηα» 

 

Δίζοδορ – έξοδορ από ηην εγκαηάζηαζη: Θα ηεξείηαη θαηάινγνο εηζεξρνκέλσλ- 

εμεξρνκέλσλ ζηελ εγθαηάζηαζε, έηζη ώζηε ζε ζεηηθά θξνύζκαηα λα ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα ηρλειάηεζεο από ηνλ ΔΟΓΤ. 

Καηάινγνο εηζεξρνκέλσλ-εμεξρνκέλσλ ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε (από 

06/04/2021) 

 

Απολύμανζη κοινών οπγάνων και εξοπλιζμού: πξηλ θαη κεηά ηελ ρξήζε ζύκθσλα 

κε ηηο Οδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ γηα ηνλ θαζαξηζκό/απνιύκαλζε κε πγεηνλνκηθώλ ρώξσλ : 

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-

ygeionomikonmonadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/    

 ηε γξακκαηεία πξέπεη λα ππάξρεη αληηζεπηηθό Gel 

 Απνιύκαλζε ζε µπάιεο µε αληηζεπηηθό ελδηάκεζα ζηα ζεη  

 Απνιύκαλζε ζε µπάιεο πνπ θεύγνπλ καθξηά από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν. 

 ηηο ζέζεηο ησλ ball boys (κέγηζηνο αξηζκόο 4) ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

αληηζεπηηθά καληειάθηα θαη πγξό 

 Απνιύκαλζε ηνπ θηιέ µε ζπξέη ζηα θελά αλάκεζα ζηα ζεη 

 Οη αζιεηέο ζα ρξεζηκνπνηνύλ αηνκηθά είδε (πεηζέηεο, γπαιηά, κπνπθαιάθηα θιπ) 

θαη δελ ζα ηα αληαιιάζνπλ κεηαμύ ηνπο. 

 Οη πεξηκεηξηθέο πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη θάζε κέξα πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ αγώλσλ θαη ζε θάζε κεγάιν δηάιιεηκα ηνπ πξνγξάκκαηνο   

 

Γιασείπιζη κπούζμαηορ ζε αθληηέρ: ύκθσλα κε ηηο Δπηθαηξνπνηεκέλεο Οδεγίεο 

γηα ηε δηαδηθαζία ειέγρσλ COVID-19 θαη γηα ηε δηαρείξηζε θξνύζκαηνο ζηνλ 

αζιεηηζκό (13/03/2021) 

 

Γιασείπιζη κπούζμαηορ ζηο ηεσνικό επιηελείο ή πποζωπικό ζςλλόγος 

/ομοζπονδίαρ /εγκαηάζηαζηρ:    

Οhttps://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-

apomonosis.pdf 

 

Βεβαιώζειρ μεηακίνηζηρ αθληηών: δελ απαηηνύληαη θαζώο δελ ππάξρνπλ 

πεξηνξηζκνί ζηηο κεηαθηλήζεηο. 

 

ΑΘΗΝΑ / 25-5-2021 


