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NoR - Παράρτημα 2 – Υγειονομικό Πρωτόκολλο 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
 

Παγκύπρια Πρωταθλήματα και Αγώνες Κατάταξης  
ΟΠΑΠ 2021 

 
 
 

Μέτρα πρόληψης κατά του COVID-19 
 

Για την καλύτερη διοργάνωση των αγώνων που εμπίπτουν κάτω από την Κυπριακή 
Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία καθώς και την ασφάλεια όλων των αθλητών και προπονητών, μελών 
της Επιτροπής Αγώνων και Ενστάσεων, αξιωματούχων αγώνων, εθελοντών και άλλων 
προσώπων που θα παρευρεθούν στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα σας ενημερώνουμε ότι η 
Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θα τηρήσει πιο κάτω μέτρα, σύμφωνα με τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας: 

 
1. Όλοι όσοι θα παρευρίσκονται στον αγώνα (αθλητές, προπονητές, αξιωματούχοι, 

στελέχη επιτροπών αγώνων και ενστάσεων, εθελοντές κτλ) θα πρέπει να έχουν μαζί 
τους το safe pass τους 

2. Όλοι οι όμιλοι πρέπει να στείλουν εκτός από τις εγγραφές για τους αθλητές μέχρι την 
προκαθορισμένη μέρα όπως αυτή αναφέρεται και στην σχετική προκήρυξη των 
Αγώνων, και τα ονόματα των ενηλίκων που θα συνοδεύουν τους αθλητές (προπονητές 
και αρχηγούς αποστολών)  

3. Τονίζεται ότι μόνο ο Προπονητής ή Αρχηγός Ομάδας μπορεί να προβεί στην εγγραφή 
των αθλητών και αθλητριών του στην γραμματεία της Ομοσπονδίας, επιβεβαιώνοντας 
ότι όλοι έχουν safe pass 

4. Ο στίβος των αγώνων θα γίνει μεταξύ του ξενοδοχείου Poseidonia και του Miramare 
ούτως ώστε να αποφύγουμε το συνωστισμό στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο  

5. Οι αθλητές των Ναυτικών Ομίλων Αμμοχώστου και Λεμεσού θα παραμείνουν στους 
ομίλους για αποσυμφόρηση του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου 

6. Στον περιφραγμένο/κλειστό χώρο των σκαφών θα δικαιούνται να βρίσκονται την ίδια 
ώρα ο αριθμός ατόμων όπως ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές 

7. Για την τήρηση του πρωτοκόλλου στους Ναυτικούς Ομίλους Αμμοχώστου και Λεμεσού 
την ευθύνη έχουν τα άτομα που έχουν ήδη δηλωθεί (ΝΟΑ: Σίμος Ποέρος και ΝΟΛ: 
Φαίδων Μακρής, Ηλίας Τσαουσίδης) 

8. Οι γονείς / κηδεμόνες θα αφήνουν τους αγωνιζόμενους στην είσοδο του κτηρίου.  Τους 
ανήλικους αθλητές θα τους παραλαμβάνει ο έφορος ή / και ο προπονητής του κάθε 
ομίλου. 

9. Θα χρησιμοποιείται μόνο η κεντρική είσοδος του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου της νότιας 
πλευράς  

10. Όλοι θα πρέπει να φορούν προστατευτικές μάσκες, τις οποίες θα φέρουν μαζί τους, 
καθ’ όλη την ώρα που θα βρίσκονται έξω από τη θάλασσα 
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11. Τα αποχωρητήρια / αποδυτήρια θα είναι κλειστά 
12. Στην αίθουσα συνεδριάσεων που θα δικάζονται οι ενστάσεις θα τηρηθούν τα μέτρα για 

τις κοινωνικές αποστάσεις.   
13. Η ενημέρωση των προπονητών και αρχηγών αποστολών θα γίνουν στο θεατράκι, 

δυτικά του κτηρίου του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου 
14. Ο στίβος των αγώνων είναι η ανοικτή θάλασσα 


