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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
1ος  Διασυλλογικός Αγώνας – “Ερμής Θεοχαρόπουλος” 

Β΄ Αγώνας Σάββατο 26/2/2022 Αναρριχητική Πίστα ΕΠΟΣ Φυλής   
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ε.Ο.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ, Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ και Π.Ο.Σ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Ο.Α., προκηρύσσεται ο  

1ος Διασυλλογικός Αγώνας Boulder. 

1. ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
Β΄ Αγώνας Σάββατο 26/2/2022 Αναρριχητική Πίστα ΕΠΟΣ Φυλής, (διεύθυνση  Ικτίνου 3 & 

Προμηθέως, ΦΥΛΗ, 300μ. από την έξοδο 6 της Αττικής οδού και τη στάση του Προαστιακού 

σιδηροδρόμου)  Ώρα Έναρξης Αγώνα: 9:30 π.μ. 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ: 
Πανπαίδες/Πανκορασιδες Δ (2015)   
Πανπαίδες/Πανκορασιδες Γ (2014-2013)  
Πανπαίδες/Πανκορασιδες Β (2012-2011)  
Πανπαίδες/Πανκορασιδες Α (2010-2009)   
Παίδες/Κορασίδες (2008-2007)  
Β΄ Αγώνας Boulder 

Σάββατο 26/2/2022 οι Κατηγορίες: Πανπαίδες/Πανκορασιδες Α,Β,Γ,Δ,  Παίδες/Κορασίδες 

Δεν θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της Κυριακή 27/2/2022 για τις οι Κατηγορίες: Νεανίδες/Έφηβοι, 

νέοι Άνδρες/νέες Γυναίκες και Άνδρες/Γυναίκες.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές των συλλόγων με θεωρημένη κάρτα υγείας για το 

τρέχον έτος. 

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   

Η δήλωση συμμετοχής για τον Β΄ Αγώνα στις   26/2/2022  γίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο:  
https://forms.gle/txrwGEkf9fXrpWb38  
 

Σύνδεσμος για έλεγχο στοιχείων και μετάδοση αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια  του    αγώνα 

για το Σάββατο 26/2/2022 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQDEyH8rP1oau9c6UQj6y_BfodvumnJ-
Do_M_Win0H41mK0VBhIJcSXfZxT-F2Enfhs1lC90uqahWtV/pubhtml 
 

Δηλώσεις συμμετοχής γ ια  τ ο ν  Β΄  Αγ ών α αυστηρά έως 24:00 την Τετάρτη 23/02/2022 

 

4. ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Οι αρχηγοί  υποχρεούνται να προσκομίσουν στη  γραμματεία των αγώνων και ώρα 09.00 - 

π.μ. την Κυριακή λίστα με τους αθλητές  και τις κάρτες υγείας των αθλητών. Οι κάρτες υγείας των 

αθλητών πρέπει να είναι θεωρημένες         από γιατρό καρδιολόγο για το 2022 αλλιώς οι αθλητές θα 

https://forms.gle/txrwGEkf9fXrpWb38
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQDEyH8rP1oau9c6UQj6y_BfodvumnJ-Do_M_Win0H41mK0VBhIJcSXfZxT-F2Enfhs1lC90uqahWtV/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQDEyH8rP1oau9c6UQj6y_BfodvumnJ-Do_M_Win0H41mK0VBhIJcSXfZxT-F2Enfhs1lC90uqahWtV/pubhtml


αποκλείονται. 

5. ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΩΝ  

Η σύσκεψη των αρχηγών θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 24/02/2022και ώρα 

14:30. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν έγκαιρα. Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να στείλουν τα 

όνομα και το e-mail ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού στελέχους έως 23/02/2022 

ώστε να τους σταλεί ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος συμμετοχής στη τηλεδιάσκεψη. Τα e-mail 

συμμετοχής να σταλούν στα x r . k y r i a z i s 2 @ g m a i l . c o m .  Σωματεία που δεν θα 

συμμετάσχουν στη σύσκεψη, υποχρεούνται να δεχθούν τις  αποφάσεις της σύσκεψης. 

6. ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΏΝΑ 

Το αντίτιμο συμμετοχής του κάθε αθλητή για την συμμετοχή του στον αγώνα  

Β΄ Αγώνας Boulder     Σάββατο 26/2/2022 για κάθε αθλητή 5€  

- Παρακαλείται ο κάθε αρχηγός, να έχει το αντίτιμο για όλους τους αθλητές του, γιατί θα 

κόβεται μια απόδειξη για το σύνολο των αθλητών του κάθε αθλητικού σωματείου. 

8.  ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Σε όλους τους αθλητές θα απονεμηθούν αναμνηστικά, στους τρεις πρώτους θα δοθούν 

μετάλλια (χρυσό, αργυρό, χάλκινο) 

9. Για το πρόγραμμα των αγώνων 

*Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε παίρνοντας υπόψη τις δηλώσεις συμμετοχής ανά κατηγορία. 

 

 

10. Τα αποτελέσματα του Α΄ Αγώνα Δυσκολίας στις 6/2/2022 Ε.Ο.Σ. Αχαρνών υπάρχουν 

στον σύνδεσμό με τα φύλλα Αγώνων: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-

1vQtYT524V3S10b7ilsHcvQ2f0IA6Bdf3tloEmrpfPbzQMi2VFs6-

H9HBjwJXvlipgckQWBITQlwTTqH/pubhtml

mailto:xr.kyriazis2@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQtYT524V3S10b7ilsHcvQ2f0IA6Bdf3tloEmrpfPbzQMi2VFs6-H9HBjwJXvlipgckQWBITQlwTTqH/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQtYT524V3S10b7ilsHcvQ2f0IA6Bdf3tloEmrpfPbzQMi2VFs6-H9HBjwJXvlipgckQWBITQlwTTqH/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQtYT524V3S10b7ilsHcvQ2f0IA6Bdf3tloEmrpfPbzQMi2VFs6-H9HBjwJXvlipgckQWBITQlwTTqH/pubhtml


Προς τα Σωματεία μέλη Ε.Ο.Ο.Α. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο   διεξαγωγής  αγώνων 

της Ε.Ο.Ο.Α. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 : 

Για τον αγώνα θα ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα, τα οποία ανάλογα με τις  ανακοινώσεις του Ε.Ο.Δ.Υ, είναι 

δυνατόν να αλλάξουν ως τις ημέρες του αγώνα. Κατά την είσοδό τους, οι αθλητές και 

Προπονητές/Εκπαιδευτές θα καταγράφονται στη λίστα εισερχομένων-εξερχομένων και θα βεβαιώνουν ότι 

δεν έχουν συμπτώματα COVID19. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’4674/2021, τις από 08/09/2021 Επικαιροποιημένες Οδηγίες της Γ.Γ.Α., το 

Αγωνιστικό Πρωτόκολλο Αγωνιστικής Αναρρίχησης και με στόχο την απρόσκοπτη ροή του αγώνα, 

σας εφιστούμε την προσοχή για τα ακόλουθα θέματα που έχουν προστεθεί/αλλάξει: 

● α) Οι αρχηγοί των ομάδων υποχρεούνται στην προσκόμιση υπογεγραμμένης λίστας στη 

Γραμματεία του αγώνα σχετικά με τα δικαιολογητικά covid-19 (ανάλογα πιστοποιητικά ή 

σχετικά τεστ) όλων των μελών της αποστολής τους (αθλητές & προπονητές/συνοδούς) που 

πρόκειται να εισέλθουν στους χώρους της κλειστής πίστας αναρρίχησης. 

- Για την είσοδο στην εγκατάσταση θα πρέπει να συμπληρώνεται ο επικαιροποιημένος 

Κατάλογος Εισερχομένων/Εξερχομένων:  

- Οι παρευρισκόμενοι στις εισόδους της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι οι ελάχιστοι  δυνατοί για 

την εύρυθμη είσοδο των συντελεστών του αγώνα, ενώ θα πρέπει να  κρατούν απόσταση 2μ. μεταξύ 

τους και να φορούν μάσκες. 

Αθλητές έως 15 ετών : PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών ή self test παρουσία του  υπεύθυνου 

COVID19 της ομάδας την ημέρα του αγώνα 

• Το αποδεικτικό εμβολιασμού απαλλάσσει από την υποχρέωση διενέργειας τεστ covid. Πιο 

συγκεκριμένα εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο με τεστ για covid19 (PCR, rapid, self test) όσοι 

διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30  ημέρες μετά τον 

πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση). 

- Σε όλες τις εγκαταστάσεις/γήπεδα θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια είσοδος/έξοδος στην 

οποία καταγράφονται οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι με τα στοιχεία  επικοινωνίας τους, 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν κρούσματος COVID-19 από τον ΕΟΔΥ 

- Μετά την λήξη κάθε αγώνα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποχωρούν άμεσα από τον  αγωνιστικό 

χώρο. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα που 

απαιτούνται και που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

- Κάθε σωματείο επιτρέπεται να έχει μόνο έναν Προπονητή / Εκπαιδευτή εντός του αγωνιστικού 

χώρου, την ώρα που αγωνίζεται ο αθλητής του, ο οποίος θα πρέπει να φοράει μάσκα. 

- Απαγορεύεται η είσοδος σε θεατές και συνοδούς. 

 Οδηγίες απολύμανσης κοινών οργάνων/εξοπλισμού Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ  για τον 

καθαρισμό/απολύμανση μη υγειονομικών χώρων :  

-Κατά την είσοδο, την έξοδο και κατά τους προβλεπόμενους ελέγχους, οι αθλητές θα πρέπει να 

φοράνε μάσκα. 

-Τα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αγώνα όπως ασφαλιστές, κριτές,     γραμματεία 

κλπ θα φορούν μάσκα. 

-Οι σύλλογοι πρέπει να φροντίσουν ώστε οι αθλητές τους να έχουν υγρή μαγνησία ή στερεά σε 

μπαλάκι. Η μαγνησία σε σκόνη δεν θα επιτραπεί. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8efgz5iwAuHp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaOw15liSptFxq9WfUKOLpE0quqXvzN9oeQ064IEEJM5
https://gga.gov.gr/images/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_COVID-19_08_09_2021.pdf
http://www.eooa.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%95%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F-%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%93.-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%A7%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-2021.pdf
http://www.eooa.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A5%CE%93%CE%99%CE%95%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9B%CE%9B%CE%9F-%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%93.-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%A7%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-2021.pdf


- Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης πριν από τον τελικό γύρο όλοι οι αθλητές και τα  στελέχη που 

βρίσκονται στην περιοχή παρατήρησης θα φορούν μάσκα. 

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ: 

- Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της υγειονομικής επιστημονικής επιτροπής της ΓΓΑ δεν θα γίνουν 

απονομές στους αθλητές. 

- Συμπεριλαμβάνεται παραπομπή για τις Επικαιροποιημένες Οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχων 

COVID-19 https://drive.google.com/file/d/1nA-Cgj5GhL_hoG7ridn_9h5tE57_- 1dC/view και για τη 

διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό (13/03/2021) που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση 

κρούσματος. 

-Παρακαλούνται οι αρχηγοί και οι προπονητές των συλλόγων να διαβάσουν με προσοχή  το παραπάνω 

πρωτόκολλο και να ενημερώσουν τους αθλητές για τα μέτρα που θα ληφθούν κατά την διάρκεια του 

αγώνα. 

 

https://drive.google.com/file/d/1nA-Cgj5GhL_hoG7ridn_9h5tE57_-1dC/view
https://drive.google.com/file/d/1nA-Cgj5GhL_hoG7ridn_9h5tE57_-1dC/view
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