Αναλυτικές

Οδηγίες

για τους Δωδεκανησιακούς Αγώνες Κολύμβησης στις 7-8.8.2021
1.
Οι αγώνες θα λάβουν χώρα με το Υγειονομικό πρωτόκολλο όπως αυτό έχει
εγκριθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2.
Ολοι οι συμμετέχοντες αθλητές ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και να έχουν πληρώσει το
παράβολο που όρισε ο διοργανωτής.
3.
Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
4.
Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση όλων, οι συμμετέχοντες σύλλογοι θα πρέπει
να έχουν στείλει ηλεκτρονικά πριν στο empil@tee.gr ή να έχουν μαζί τους πριν
την είσοδο τους στην αθλητική εγκατάσταση τις καταστάσεις εισερχομένωνεξερχομένων, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
5.
Οι κερκίδες θα χωριστούν και θα διευθετηθούν με ευθύνη του διοργανωτή
συλλόγου, και όλοι οι συμμετέχοντες θα κάθονται σε αποστάσεις ανάλογα με την
σήμανση που έχει ορίσει ο διοργανωτής.
6.
Οι αγώνες θα γίνουν χωρίς κοινό. Στις κερκίδες θα βρίσκονται ΜΟΝΟ οι
συμμετέχοντες αθλητές, καθώς και οι προπονητές τους, όπως αυτοί δηλωθούν
στον διοργανωτή σύλλογο. Κάθε σύλλογος θα πρέπει να προσκομίσει πριν την 1η
Αγωνιστική αναλυτική κατάσταση με τις βεβαιώσεις εμβολιασμού ή τις βεβαιώσεις
νόσησης από covid-19, ή τις βεβαιώσεις RAPID TEST των προπονητών και των
αθλητών. Αν δεν υπάρχουν οι βεβαιώσεις ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΘΛΗΤΗ Η ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Όλοι οι αθλητές και προπονητές της Καλύμνου, αν δεν έχουν ήδη βεβαιώσεις
εμβολιασμού ή νόσησης θα πρέπει να μεταβούν στον ΕΟΔΥ το Σάββατο το πρωί
για να κάνουν rapid τεστ. Έχει προηγηθεί συνεννόηση με το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ
για τα ραντεβού και έχουν εφοδιαστεί με τον κατάλληλο αριθμό Rapid Test. Για τον
ακριβή χρόνο του ραντεβού θα επικοινωνήσετε με το διοργανωτή στο τηλέφωνο
6942857234.
7.
Στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκονται μόνο: το κλιμάκιο της Ομοσπονδίας,
η Γραμματεία των αγώνων, οι ιατροί των αγώνων, ο επαγγελματίας ναυαγοσώστης
που θα καλύψει την διοργάνωση, οι κριτές-χρονομέτρες, όσοι επίσημοι
ανταποκριθούν στην πρόσκληση του διοργανωτή συλλόγου, οι δημοσιογράφοι που
θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να καλύψουν την διοργάνωση, καθώς και οι εθελοντές
που θα αποφασίσει ο διοργανωτής, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην αρτιότητα της
διοργάνωσης. Θα επιτραπεί σε έναν αντιπρόσωπο από κάθε σωματείο να βρίσκεται
εντός του αγωνιστικού χώρου.

8.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να προσκομίσουν
κατά την είσοδο τους στην αθλητική εγκατάσταση Πιστοποιητικό
εμβολιασμού το οποίο θα ελεγχθεί από την ανάλογη εφαρμογή ή πιστοποιητικό
νόσησης ή πιστοποιητικό μοριακού ελέγχου ή Rapid Test εντός 24ώρου. Χωρίς
κάποιο από τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν θα εισέλθει κανένας από τους
παραπάνω στην αθλητική εγκατάσταση.
9.
Εχει συνταχθεί κατάλογος με τους επισήμους που έχουν προσκληθεί και
αναμένεται να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του «Πρωτέα». Δεν θα υπάρχουν
εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής και δεν θα εισέλθουν άτομα τα οποία δεν είναι
εγγεγραμμένα στην λίστα.
10. Oλοι όσοι θα παρακολουθήσουν την Παρασκευή 6.8.2021 τη σχολή κριτών
χρονομετρών πρέπει να προσκομίσουν κατά την είσοδο τους στο Θεατράκι του
Δήμου Καλυμνίων όπου θα γίνει η εκπαίδευση Πιστοποιητικό εμβολιασμού το
οποίο θα ελεγχθεί από την ανάλογη εφαρμογή ή πιστοποιητικό νόσησης ή
πιστοποιητικό μοριακού ελέγχου ή Rapid Test εντός 24ώρου.
11. Στα αποδυτήρια επιτρέπεται η είσοδος σε μέχρι 3 άτομα ταυτόχρονα,
σύμφωνα με τα τετραγωνικά και θα υπάρχει έλεγχος κατά την είσοδο και έξοδο των
αθλητών.
12. Θα υπάρχουν κινητά παραβάν, στον αγωνιστικό χώρο, στα οποία θα μπορούν
να αλλάξουν οι αθλητές, χωρίς να εισέλθουν στα αποδυτήρια για την διευκόλυνση
της διαδικασίας.
13. Ο χώρος συγκέντρωσης των αθλητών κατά την κλήση θα είναι πίσω από τους
βατήρες.
14. Οι αθλητές θα αφήνουν τα ρούχα τους στα καλάθια που θα υπάρχουν πίσω
από τους βατήρες, από όπου και θα τα παραλαμβάνουν μετά τον αγώνα.
15. Όλοι οι αθλητές θα εξέρχονται από την διαδρομή 8 και θα μεταβαίνουν στον
χώρο με τα καλάθια ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΛΕΥΡΑ. Ο διοργανωτής έχει ορίσει άτομα
που θα απολυμαίνουν τα καλάθια μετά από κάθε αφαίρεση ενδυμάτων.
16. Οι αθλητές μπορούν να αφαιρέσουν την μάσκα τους πριν την έναρξη του
αγωνίσματος που θα συμμετάσχουν.
17. Μετά την παραλαβή των υποδημάτων τους οι αθλητές θα εξέρχονται από την
σιδερένια πόρτα που βρίσκεται στην μέση της περίφραξης του αγωνιστικού χώρου
σύμφωνα με την βοήθεια-καθοδήγηση του υπευθύνου, που έχει ορίσει ο
διοργανωτής.
18. Οι αγωνιστικές είναι 3 και έχουν ως εξής:
1η Σάββατο Απόγευμα 18:00,
2η Κυριακή Πρωί 9:30 και
3η Κυριακή Απόγευμα 17:00.
Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να βρίσκονται 1:30 ώρα πριν την αναγραφόμενη ώρα
έναρξης για το ζέσταμα τους. Το ζέσταμα θα γίνει σε 2 γκρουπ. Κάθε γκρουπ θα

έχει στην διάθεση του 40 λεπτά για το ζέσταμα στην πισίνα των αθλητών του. Το 1ο
γκρουπ θα ξεκινήσει 80 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων και το 2 ο γκρουπ θα
ξεκινήσει μόλις παρέλθουν τα 40 λεπτά της προετοιμασίας του 1 ου γκρουπ. Στην
συνέχεια των αγώνων τα γκρουπ θα εναλλάσσονται και το 1ο θα προσέλθει 2ο και
το 2ο θα προσέλθει 1ο. Σε κάθε κολυμβητική διαδρομή επιτρέπονται μέχρι 10
ΑΘΛΗΤΕΣ και 80 στο σύνολο του κολυμβητηρίου. Δεν θα υπάρχουν σε μια
διαδρομή αθλητές 2 σωματείων.
19. ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΘΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ.
20. Οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανά σε live streaming από το kalymnos-news
καθώς και από το Youtube μέσω συνδέσμου, ο οποίος θα σας αποσταλεί από τον
διοργανωτή σύλλογο.
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