
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ MOSCOPODI TRAIL 2021 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Με βάση τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού, όπως αυτές προέκυψαν κατόπιν επικοινωνίας με τη Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας και τη σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID 19, η Οργανωτική Επιτροπή του Moschopodi 

Trail προχώρησε στην έκδοση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου. 

Η διοργάνωση Moschopodi Trail περιλαμβάνει 2 αγώνες ορεινού τρεξίματος ,16km και  8 km 

και μια πεζοπορία 8 km,που θα γίνουν στο βουνό Μοσχοπόδι ,3 χλμ έξω από την πόλη της 

Θήβας. Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων δρομέων ορίζεται 150 άτομα ανά αγώνα 

ορεινού τρεξίματος και 100 άτομα για την πεζοπορία.Επίσης το προσωπικό της διοργάνωσης 

έχει οριστεί στα 50 άτομα,από τα οποία τα 15 θα είναι στον χώρο εκκίνησης και τα υπόλοιπα 

στα διάφορα σημεία της διαδρομής που θα εξυπηρετούν τους σταθμούς υποστήριξης και 

άλλες ανάγκες της διοργάνωσης. Στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο αναφέρονται τα μέτρα 

υγειονομικής προστασίας και οι διαδικασίες που θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια του 

Moschopodi Trail, ο οποίος αιτούμαστε να λάβουμε έγκριση να πραγματοποιηθεί την 

ημερομηνία 4 Ιουλίου 2021 και ώρα 9.00 το πρωί. 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων αθλούμενων ανά 
αγώνα έχει οριστεί τα 150 άτομα και για την πεζοπορία 100 άτομα. Το προσωπικό έχει 
οριστεί τα 50 άτομα. 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ: Επειδή η διοργάνωση έχει περισσότερους από έναν 
αγώνες, συνολικά τρείς έχει προγραμματιστεί ο κάθε αγώνας  να έχει διαφορετική ώρα 
εκκίνησης και θα υπάρχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση(chip time).Η εκκίνηση του αγώνα των 
16κμ έχει οριστεί 9.00h  των 8κμ έχει οριστεί 10.00h και η πεζοπορία 11.00h.Η χρονική 
απόσταση μεταξύ της εκκίνησης του τελευταίου μπλοκ του κάθε αγώνα και της πρώτης 
εκκίνησης του επόμενου αγώνα θα  είναι τουλάχιστον 30 λεπτά. Η εκκίνηση θα δίνεται κατά 
μέγιστο ανά block εκκίνησης έως 50 άτομα. Με τμηματικές εκκινήσεις των block με χρονική 
απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 10 λεπτά. Σε κάθε block, αποστάσεις μεταξύ των 
συμμετεχόντων 2μ προς κάθε κατεύθυνση. Κατά την εκκίνηση και τον τερματισμό της 
διαδρομής, συστάσεις και οδηγίες για μέτρα αποφυγής συνωστισμού με προβλέψεις 
συνεχούς ροής των συμμετεχόντων. Θα γίνετε σύσταση για αποφυγή εναγκαλισμών και 
χειραψιών. 
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΩΝ : Δεν επιτρέπονται τελετές απονομών. Μπορεί να γίνει όμως μια 
προσαρμογή και οι αγωνιζόμενοι να παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα μετάλλιά τους από ένα 
τραπέζι, χωρίς επαφή με μέλη της διοργάνωσης και χωρίς συνωστισμό. 
ΘΕΑΤΕΣ: Απαγορεύεται η παρουσία θεατών στους αγώνες(στην εκκίνηση-τερματισμό και 
στους σταθμούς υποστήριξης) 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ : Αυτή γίνεται με βάση τα οριζόμενα από τον ΕΟΔΥ (λεπτομέρειες 
εδώ https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-
monadon-poy-echoynektethei- 
ston-io-sars-cov-2/) 
ΜΑΣΚΕΣ: Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς! Εξαιρούνται οι αγωνιζόμενοι, μόνο όμως κατά τη διάρκεια του αγώνα! 
ΓΑΝΤΙΑ : Η χρήση γαντιών μιας χρήσης επιβάλλεται μόνο κατά τη μεταφορά ρούχων και κατά 
την παροχή ιατρικής βοήθειας. Αντί για τη χρήση γαντιών σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, 
συστήνεται η συχνή 
απολύμανση των χεριών. 



COVID TESTING ΑΘΛΗΤΩΝ: Μοριακός (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν τον αγώνα ή με άμεσο τεστ 
αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) την ημέρα του αγώνα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το 
τελευταίο 24ώρο πριν τον αγώνα.  
Τεστ αντιγόνου από κλιμάκια του ΕΟΔΥ: Στις περιπτώσεις που τα τεστ αντιγόνου ταχείας 
ανίχνευσης (rapid test) διενεργούνται από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, για την λήψη Βεβαίωσης 
αποτελέσματος, ο ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται στην πλατφόρμα www.gov.gr και στο 
πεδίο «Υγεία και πρόνοια». Κατόπιν στο πεδίο «Κορωνοϊος COVID-19 και «Βεβαίωση 
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». 
COVID TESTING ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Επιβάλλεται υποχρεωτικό self testing σε όλο το προσωπικό 
της διοργάνωσης την ημέρα του αγώνα. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ  
Ασυμπτωματικός αθλητής με εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης • απομόνωση 
του κρούσματος και περαιτέρω διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ • οι 
ασυμπτωματικοί αθλητές επανέρχονται στην αθλητική δραστηριότητα εφόσον πληρούνται 

όλα τα παρακάτω ✓ μετά από 7 ημέρες από την ημέρα της πρώτης εργαστηριακής 

επιβεβαίωσης COVID-19 ΚΑΙ ✓ εφόσον έχουν δύο αρνητικά φαρυγγικά δείγματα , με ≥ 24 

ώρες απόσταση το πρώτο από το δεύτερο (ιδανικά την 4η και 5η ημέρα) ΚΑΙ ✓ δεν έχουν 
εμφανίσει εν τω μεταξύ οποιοδήποτε σύμπτωμα νόσου Συμπτωματικός αθλητής με 
εργαστηριακή επιβεβαίωση Covid-19 λοίμωξης • απομόνωση του κρούσματος και περαιτέρω 
διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ • οι συμπτωματικοί αθλητές επανέρχονται 

στην αθλητική δραστηριότητα εφόσον πληρούνται όλα τα παρακάτω ✓ απυρεξία χωρίς τη 

χρήση αντιπυρετικών για 3 ημέρες ΚΑΙ ✓ ύφεση των συμπτωμάτων αναπνευστικού ΚΑΙ ✓ 
έχουν δύο αρνητικά φαρυγγικά δείγματα , με ≥ 24 ώρες απόσταση το πρώτο από το δεύτερο  
ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ COVID-19 
ΛΟΙΜΩΞΗΣ • απομόνωση σε προκαθορισμένο από τη Διοργανώτρια Αρχή χώρο (για 
αλλοδαπούς αθλητές) για 5 ημέρες. Ημεδαποί αθλητές σε ιδιαίτερο χώρο της οικίας τους και 
διαχείριση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ • δύο αρνητικά φαρυγγικά δείγματα , με ≥ 24 
ώρες απόσταση το πρώτο από το δεύτερο (3η – 5 η ημέρα• εάν δεν υπάρχει δυνατότητα 
μοριακού ελέγχου (PCR) συστήνεται η επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα σε αγώνες 
μετά από απομόνωση 7 ημερών και εφόσον δεν έχουν εμφανίσει εν τω μεταξύ οποιοδήποτε 
σύμπτωμα νόσου. 
Σε περίπτωση θετικού δείγματος την ιχνηλάτηση όλων των επαφών αναλαμβάνει ο ΕΟΔΥ. 
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία ελέγχων covid-19 και την διαχείριση 
κρουσμάτων covid-19  στον αθλητισμό υπάρχουν στο 
 (ΕΟΔΥ 12/3/2021) : 
https://gga.gov.gr/images/Updated_testing_and_positive_case_procedures_v2.pdf  
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία ελέγχων covid-19 και τη διαχείριση 
κρούσματος σε αθλούμενους, τεχνικό επιτελείο ή προσωπικό εγκατάστασης ακολουθούνται 
οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό:  (ΕΟΔΥ 12/3/2021) https://eody.gov.gr/wp-
content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων αθλητών, προσωπικού, κλπ. για τους 
σκοπούς της 
διοργάνωσης, γίνονται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για τις μεταφορές 

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ : Η διοργάνωση Moschopodi Trail γίνετε σε ανοικτούς, υπαίθριους 
χώρους. 
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ : Η διοργάνωση δεν παρέχει  χώρους αποδυτηρίων, ντους, αίθουσες 
συνεντεύξεων, 
ενημέρωσης, συναλλαγών με αθλητές ή επισκέπτες γενικότερα. Ο μόνος εσωτερικός χώρος 
θα είναι οι τουαλέτες , 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf


 όπου έχει ληφθεί μέριμνα για συνεχή καθαρισμό από εξειδικευμένο προσωπικό. 
3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Εχουμε μεγιστοποιήσει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες στην 
περίοδο εγγραφών των 
αθλητών, με συχνή διαδικτυακή ενημέρωσή τους για τα βήματα προετοιμασίας του 
γεγονότος και για τις 
δικές τους ευθύνες και υποχρεώσεις. Εχουμε ενημερώσει έγκαιρα τους συμμετέχοντες 
αθλητές για το πλαίσιο 
υγειονομικών μέτρων που η διοργάνωση σκοπεύει να τηρήσει κατά το γεγονός. 
4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Προειδοποιούμε τους αθλητές ότι είναι υποχρεωμένοι να 
πραγματοποιήσουν είτε 
μοριακό τεστ 48 ώρες πριν το γεγονός ή rapid-test 24 ώρες πριν το γεγονός ή να 
προσκομίσουν ψηφιακό 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή και τεστ αντισωμάτων. 
5. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ : Βασικό εργαλείο ακριβούς διεκπεραίωσης ενός αγώνα είναι η 
ηλεκτρονική 
χρονομέτρηση (chips). Εξασφαλίζει σε μέγιστο βαθμό την αποφυγή συνωστισμού στην 
εκκίνηση των 
αγώνων και την παρέχουμε και στους τρείς αγώνες μας 
6. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Εχει οριστεί υγειονομικός υπεύθυνος της διοργάνωσης, ο 
οποίος αναλαμβάνει 
τον συντονισμό ενημέρωσης και την εκπαίδευση του προσωπικού για τα θέματα covid 
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : Έχουμε φροντίσει για την εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να μπορεί να 
ανταποκριθεί με 
υγειονομική πληρότητα στα καθήκοντά του. Επίσης, όπως ισχύει για όλους τους αθλητές το 
προληπτικό 
“self-test” πριν το γεγονός, έτσι ισχύει και για το σύνολο του προσωπικού της διοργάνωσης.  
8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ : Εχουμε τροποποιήσει όπου είναι αναγκαίο τους κανονισμούς του 
γεγονότος, προκειμένου να 
ενσωματώσουμε εκεί όσα μέτρα αφορούν την προστασία αθλητών, προσωπικου. 
9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ : Δεν πραγματοποιούμε εγγραφές αθλητών δια ζώσης την 
παραμονή του 
γεγονότος! Όλες οι εγγραφές θα έχουν κλείσει μέσω διαδικτύου και η μόνη φυσική παρουσία 
των αθλητών πριν τον αγώνα στη Γραμματεία, να είναι για την παραλαβή των αριθμών τους. 
10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ : Στις online εγγραφές του αγώνα, ο κάθε αθλητής που εγγράφεται, 
είναι 
υποχρεωμένος να δηλώσει ότι αποδέχεται τους υγειονομικούς όρους και προφυλάξεις που 
θα τηρηθούν 
στο γεγονός, όπως επίσης να δηλώσει ότι θα φροντίσει να τηρήσει και ο ίδιος ότι 
προβλέπεται από τη 
νομοθεσία για τους ασθενείς από covid-19, όπως και την πραγματοποίηση κάποιας μορφής 
ελέγχου (rapid 
/ μοριακό) τις παραμονές του αγώνα, εφόσον δεν είναι ήδη εμβολιασμένοι κατά της νόσου. 
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ : Έχουμε φροντίσει να οργανωθούν όλα τα 
προβλεπόμενα γενικά μέτρα 
υγιεινής, παντού στη διάρκεια του γεγονότος : αντισηπτικά, μάσκες, γάντια, κοινωνική 
απόσταση, σήμανση, 
διάδρομοι μονής κατεύθυνσης, αποφυγή κλειστών χώρων, αποφυγή επαφής μεταξύ 
προσωπικού και 
τρίτων προσώπων. 
12. ΘΕΑΤΕΣ : Απαγορεύεται η παρουσία θεατών στο γεγονός, τόσο στην εκκίνηση-
τερματισμό, όπου 



παρατηρείται στατιστικά η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων. Μέσα στη διαδρομή, 
εφόσον δεν 
πρόκειται για σταθμούς υποστήριξης αλλά μονοπάτια ή δρόμους μέσα σε δασικές ή ορεινές 
εκτάσεις, η 
παρουσία μεμονωμένων θεατών επιτρέπεται. 

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 
1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ : Θα ενημερώσουμε τους αθλητές πριν ταξιδέψουν για τον 
αγώνα, να το 
αποφύγουν εφόσον: α) έχουν πυρετό >38 τις παραμονές του αγώνα, β) είχαν συμπτώματα 
covid τις 
τελευταίες 14 μέρες, όπως βήχα, πυρετό, προβλήματα γεύσης/όσφρησης, γ) ήρθαν σε επαφή 
με ασθενή 
covid τις τελευταίες 14 μέρες, δ) ταξίδεψαν σε περιοχές όπου η covid βρίσκεται σε έντονη 
διασπορά, ε) δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσουν αρνητικό τεστ (μοριακό ή rapid) ή πιστοποιητικό 
εμβολιασμού. 
2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ : Καλό θα είναι αθλητές με υποκείμενα νοσήματα να μη 
συμμετέχουν στον 
αγώνα.  
3. ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Θα τοποθετηθεί σήμανση κοινωνικής απόστασης στα 
δάπεδα χώρων όπου 
ενδέχεται να υπάρξει αυξημένη συγκέντρωση για συγκεκριμένο λόγο (Γραμματεία). 

4. ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ : Θα τοποθετηθούν σε συχνά διαστήματα κάδοι σκουπιδιών, ώστε 
άχρηστες 
συσκευασίες που χρησιμοποιήθηκαν να μπορούν να απορριφθούν το συντομότερο δυνατόν. 
 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 
1. ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : Οι  Γραμματείες  (3) μία για κάθε αγώνα θα βρίσκονται σε 
υπαίθριο και καλά αεριζόμενο 
χώρο. Αντισηπτικά θα υπάρχουν στην αρχή της “ουράς” του διαδρόμου της κάθε 
γραμματείας και σε διάφορα σημεία του χώρου εκκίνησης. 
2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ : Θα προσπαθήσουμε να προσδιορίζουμε το χρόνο κατά τον οποίον 
οι αθλητές θα 
προσέλθουν στη Γραμματεία για παραλαβή των αριθμών τους, κατανέμοντάς τους σε 
χρονικές ζώνες 
αλφαβητικά. 
3. ΣΗΜΑΝΣΗ : Θα τοποθετηθεί πρόσκαιρη σήμανση (αυτοκόλλητα) στο δάπεδο του χώρου 
της Γραμματείας, 
για τήρηση των κοινωνικών αποστάσεων. 
4. ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ : Θα δημιουργήσουμε  με  ταινία σήμανσης διαδρόμους μονής κατεύθυνσης 
από και 
προς τη Γραμματεία, για να διασφαλίσουμε τη μικρότερη δυνατή επαφή των αθλητών μεταξύ 
τους. Στους 
διαδρόμους θα υφίσταται η σήμανση κοινωνικής απόστασης. 
5. ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ : Τόσο το προσωπικό όσο και οι αθλητές που προσέρχονται στη 
Γραμματεία φορούν 
μάσκα, ακόμα και αν πρόκειται για υπαίθριο χώρο. 
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ : Προκειμένου ο αθλητής να παραλάβει τον αριθμό και την τσάντα με 
τα 
αναμνηστικά που προβλέπονται, οφείλει  



να δηλώσει και να προσκομίσει με υπ.δήλωση ή ηλεκτρονική βεβαίωση, πως έχει λάβει όλα 
τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα σχετικά με την covid-19 
(εμβολιασμό αποδεικτικό αρνητικού covid-test (Rapid ή PCR),  αυτοπροστασία) αλλά και δεν 
παρουσιάζει συμπτώματα της ασθένειας.  
7. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΣΑΝΤΩΝ (RACE-BAGS) : Θα προετοιμάσουμε τις τσάντες με τα αναμνηστικά 
δώρα και τους 
αριθμούς αγώνα (bibs) τουλάχιστον 72 ώρες πριν τη διανομή τους, σε χώρο ελεγχόμενο και  
θα τα 
απομονώσουμε μέχρι τη μέρα της επίδοσης! 

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (BRIEFING) : Δεν θα υπάρξει τεχνική ενημέρωση των 
αθλητών λίγο πριν το γεγονός! Έχουμε φροντίσει να την υποκαταστήσουμε με ψηφιακή 
ενημέρωση σε γραπτή 
μορφή μέσω καναλιών 
στο διαδίκτυο. Αυτό θα  υλοποιηθεί λίγες ημέρες πριν το γεγονός, όταν όλοι οι αθλητές 
βρίσκονται στο σπίτι τους και θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις όποιες 
αναγκαίες αλλαγές, 
σχετικές με το επερχόμενο γεγονός. 
2. SMS & SOCIAL MEDIA : Εφόσον υπάρχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής ή έκτακτες 
ανακοινώσεις, 
μπορούμε να στείλουμε μαζικά sms στα κινητά των αθλητών, όπως φυσικά και με την 
αξιοποίηση των 
social media. 
3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ : Δεν θα υπάρξει 

7. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ : : Επειδή η διοργάνωση έχει περισσότερους από έναν 
αγώνες,συνολικά τρείς 
εχει προγραμματιστεί ο κάθε αγώνας  να έχει διαφορετική ώρα εκκίνησης και θα υπάρχει 
ηλεκτρονική χρονομέτρηση(chip time).Η εκκίνηση του αγώνα των 16κμ έχει οριστεί 9.00h  
των 8κμ έχει οριστεί 10.00h και η πεζοπορία 11.00h.Η χρονική απόσταση μεταξύ της 
εκκίνησης του τελευταίου μπλοκ του κάθε 
αγώνα και της πρώτης εκκίνησης του επόμενου αγώνα θα  είναι τουλάχιστον 30 λεπτά. 
Η εκκίνηση θα δίνεται κατά μέγιστο ανά block εκκίνησης έως 50 άτομα. 
Με τμηματικές εκκινήσεις των block με χρονική απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 10 
λεπτά. Σε κάθε block, 

αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων 2μ προς κάθε κατεύθυνση. Κατά την εκκίνηση 
και τον τερματισμό της διαδρομής, συστάσεις και οδηγίες για μέτρα αποφυγής συνωστισμού 
με προβλέψεις συνεχούς ροής των συμμετεχόντων. Θα γίνετε σύσταση για αποφυγή 
εναγκαλισμών και χειραψιών. 
2. ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ : Οι αθλητές φορούν μάσκα στο χώρο εκκίνησης αλλά μπορούν να την 
αφαιρέσουν 
αμέσως μετά και να την κρατήσουν πάνω τους μέχρι τον τερματισμό ή διαφορετικά να την 
πετάξουν σε 
κάδο που θα είναι τοποθετημένος λίγα μέτρα μετά τη γραμμή εκκίνησης. 
3. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ : Κάθε αθλητής φτάνοντας στον ελεγχόμενο χώρο της εκκίνησης 
θερμομετρείται και 
εφόσον παρουσιάζει θερμοκρασία >38 βαθμούς, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο 
και η εκκίνηση 
στον αγώνα, μέχρι να πραγματοποιήσει παρουσία εκπροσώπου της διοργάνωσης ένα self-
test, που θα 



πρέπει να προκύψει αρνητικό. Εφόσον το δεύτερο αυτό τεστ προκύψει θετικό, θα 
ακολουθείται η 
προβλεπόμενη διαδικασία! 

8. ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
1. ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕΙΣ : Οι αθλητές φροντίζουν να προσπεράσουν μόνο σε σημεία της διαδρομής 
με επαρκές 
πλάτος του μονοπατιού, ώστε να διασφαλίζεται μια ελάχιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ 
τους στα 
κρίσιμα δευτερόλεπτα της προσπέρασης. 
2. ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Οι αθλητές οφείλουν να τηρούν αποστάσεις 
ασφαλείας στο 
μονοπάτι και να μην κινούνται πίσω ακριβώς από συναθλητές τους, σε απόσταση μικρότερη 
των 2-3 
μέτρων. Όταν θέλουν να προσπεράσουν, πρέπει να περιμένουν να φτάσουν σε φάρδεμα του 
μονοπατιού 
και έχοντας προειδοποιήσει, τότε να επιχειρούν προσπέραση. 

9. ΣΤΑΘΜΟΙ 
1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Οι σταθμοί  θα  είναι εγκατεστημένοι σε υπαίθριο χώρο!  
2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ : Θα υπάρχει σήμανση στο έδαφος, ώστε να τηρούνται αποστάσεις 
ασφαλείας μεταξύ των 
αθλητών που φτάνουν στο σταθμό 
3. ΕΠΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΘΛΗΤΕΣ :Θα  αποφεύγεται η επαφή προσωπικού με τους 
αθλητές, με την 
παρουσία πάγκων ή τραπεζιών ανάμεσά τους. Στα τραπέζια αυτά θα βρίσκονται τα τρόφιμα 
που προσφέρουμε 
στους αθλητές 
4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΟΦΗΣ :Θα ίνεται αποκλειστικά από το προσωπικό, έχοντας ελάχιστες 
ποσότητες από τις 
προσφερόμενες πάνω στο τραπέζι που μεσολαβεί ανάμεσα στους ίδιους και στους αθλητές. 
Συσκευασμένα 
προϊόντα ανοίγονται εκείνη την ώρα, από τους αθλητές, οι οποίοι όμως δεν έχουν το 
δικαίωμα να τις 
πάρουν μαζί τους φεύγοντας, για να αποφευχθεί η απόρριψη σκουπιδιών στο βουνό. Τροφές 
εκτός 
συσκευασίας (φρούτα σε φέτες, σάντουϊτς, σνακς κλπ) προσφέρονται σε ειδικό σκεύος από 
το προσωπικό, 
σε ποσότητα που αφορά μόνο τον εξυπηρετούμενο αθλητή, ώστε να αποφευχθεί επαφή 
μεγαλύτερης 
ποσότητας τροφής με τα χέρια του αθλητή που κάθε φορά εξυπηρετείται. 
5. ΓΕΜΙΣΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑ : Δεν επιτρέπεται στους αθλητές να γεμίζουν μόνοι τα 
κύπελλά τους ή τα 
δοχεία τους με νερό από τα μπουκάλια της διοργάνωσης ή από βρύση που τυχόν υπάρχει 
στο σταθμό, για 
να αποφευχθεί πιθανή μόλυνση. Μόνο το προσωπικό έχει αυτό το δικαίωμα. Εναλλακτική 
λύση, τα 
πλαστικά κύπελλα μιας χρήσης, δεν συστήνονται όμως για περιβαλλοντικούς λόγους. 
6. ΣΑΚΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (DROP BAGS) : Τους τηρούμε σε χώρο κάπως απομονωμένο από 
το χώρο που 
γίνεται η τροφοδοσία των αθλητών. Μέλος του προσωπικού αναλαμβάνει να παραδώσει τον 
σάκο του 
κάθε αθλητή και στη συνέχεια να τον τοποθετήσει πάλι στη θέση του 



7. ΘΕΑΤΕΣ : Δεν θα επιτρέπεται η παρουσία θεατών / συνοδών σε σταθμούς υποστήριξης 
που δεν είναι 
υπαίθριοι, για αποφυγή άσκοπου συνωστισμού! Δεν θα επιτρέπεται και η εξωτερική 
υποστήριξη. 

10. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
1. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : Η αψίδα του τερματισμού  χαρακτηρίζεται ως «διαμπερής», έχει δηλαδή 
συνέχεια, και δεν οδηγεί τον αθλητή που τερματίζει σε αδιέξοδο χώρο. 
2. ΑΘΛΗΤΕΣ : Κάθε αθλητής που τερματίζει, θα  παροτρύνεται να εγκαταλείψει το χώρο το 
συντομότερο, χωρίς να καθυστερεί για φωτογραφίες ή περιμένοντας για συναθλητές του. 
3. ΠΑΡΟΧΕΣ : Προσφέρονται μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού ή/και αναψυκτικού και μόνο! 
Όχι τροφές που 
χρειάζεται για μια ακόμα φορά να θέσουν σε κίνδυνο αθλητές ή προσωπικό άσκοπα, αφού 
ο αγώνας μόλις 
τελείωσε. 
4. ΜΕΤΑΛΛΙΑ : Τα αφήνουμε συσκευασμένα σε πλαστική σακούλα για λόγους ασφάλειας σε 
ένα τραπέζι και 
οι αθλητές παραλαμβάνουν ο καθένας από ένα μετά τον τερματισμό! 
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : τα αποτελέσματα του αγώνα θα παρουσιαστούν στο διαδίκτυο ώστε να 
μην υπάρχει συνωστισμός στις γραμματίες 
απο αθλητές που δείχνουν ενδιαφέρον. 

11. ΑΠΟΝΟΜΕΣ 
1. ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΩΝ : Δεν επιτρέπονται τελετές απονομών. Θα   γίνει όμως μια 
προσαρμογή και οι 
αγωνιζόμενοι θα παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα μετάλλιά τους από ένα τραπέζι, χωρίς επαφή 
με μέλη της 
διοργάνωσης και χωρίς συνωστισμό. 
2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : Γίνεται χρήση μάσκας από όλους τους παρευρισκόμενους και 
τηρούνται οι 
αποστάσεις ασφαλείας 

12. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  .Με την υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση προς στην 
διοργάνωση, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν και δεσμεύονται να ακολουθούν αυστηρά 
τους κανόνες και τις διαδικασίες του παρόντος Πρωτοκόλλου. Η παραβίαση των κανόνων και 
των διαδικασιών του Πρωτοκόλλου θα μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της συμμετοχής 
στη διοργάνωση. 
 

 

 


