
 

 

Υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγήσ  αγώνων υπό την ευθφνη τησ ΤΕ ΕΟΚ Χίου 

Αρ. Πρωτ: 76/2020 

Ενθμερώνουμε τα ςωματεία ότι για τθν διεξαγωγι των αγώνων που κα γίνονται υπό τθν ευκφνθ τθσ ΤΕ. 

ΕΟΚ Χίου κα ιςχφουν αυςτθρά το : Υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγισ αγώνων τθσ Ε.Ο.Κ και θ  

Διευκρινιςτικι Εγκφκλιοσ Υγειονομικοφ Πρωτοκόλλου τθσ ΕΟΚ τα οποία μαηί με τθν παροφςα ςασ  

επιςυνάπτουμε. Παρακάτω αναφζρουμε τα βαςικά ςθμεία με περαιτζρω διευκρινιςεισ.  

Θζλουμε να ςασ καταςτήςουμε ςαφζσ πριν την ζναρξη των πρωταθλημάτων ότι το παρακάτω θα 

τηρείται αυςτηρά και αν κάποιο γηπεδοφχο ςωματείο δεν φροντίςει για την τήρηςη του 

πρωτοκόλλου θα τιμωρείτε με διακοπή (ή μη ζναρξη του αγώνα) και μηδενιςμό. 

Για τθν εφρυκμθ διεξαγωγι των ςυναντιςεων ςασ παρακζτουμε τον ακριβι και αναλυτικό 
αρικμών των ατόμων που κα ζχουν δικαίωμα να παραβρεκοφν ςτα Κλειςτά Γυμναςτιρια: 

1. Δεκαοκτώ (18)  άτομα για κάκε ομάδα (12 ακλθτζσ, 2 προπονθτζσ και άλλα 4 άτομα, ςτα οποία 
ςυμπεριλαμβάνονται ,φυςιοκεραπευτζσ, παράγοντεσ κλπ) 

2. Τρεισ ι τζςςερισ κριτζσ, ανάλογα με τα χρονόμετρα που υπάρχουν ςε κάκε γιπεδο 
3. Δφο ι τρεισ διαιτθτζσ, ανάλογα τον αγώνα. 
4. Δφο ι τρεισ ςτατιςτικολόγοι (ΜΟΝΟ τθσ ςυνεργαηόμενθσ με τθν ΕΟΚ ςτατιςτικι εταιρεία, Sport 

Stats) 
5.Ζνασ γιατρόσ αγώνα 
6.Ζνασ κομιςάριοσ αγώνα (αν ζχει οριςτεί) 
7.Ζνα ι δφο άτομα προςωπικό γθπζδου (φφλακεσ) 
8.Ζνασ παρατθρθτισ διαιτθςίασ ι παρατθρθτισ φιλάκλου ιδιότθτοσ (εφόςον ζχει οριςτεί από τθν 

ΚΕΔ/ΕΟΚ) 
9.Ζνασ κάμεραμαν από κάκε ομάδα (αν υπάρχει)     ο οποίοσ πρζπει να δθλωκεί πριν τον αγώνα                                                                                                                                          

10. Δφο ι τρία άτομα τθλεοπτικοφ ςυνεργείου, εφόςον γίνεται απευκείασ μετάδοςθ του αγώνα 

(livestreaming) μετά από γραπτι ζγκριςθ τθσ ΕΟΚ                                                                                    

11.Μζχρι ζξι δθμοςιογράφοι και οι φωτογράφοι, επιδεικνφοντασ τθν επαγγελματικι τουσ 

ταυτότθτα.                                                                                                                                                     

12.Τζςςερισ (4)  παράγοντεσ από κάκε ομάδα, οι οποίοι κα κάκονται ςτθν εξζδρα, ζχοντασ 

απόςταςθ δφο μζτρων μεταξφ τουσ.    *                                                                                                                                                

13.Τα μζλθ του ΔΣ και τθσ Επιτροπισ Πρωτακλιματοσ τθσ ΕΟΚ, επιδεικνφοντασ τθν αντίςτοιχθ 

ταυτότθτα τθσ ΕΟΚ.( Μζχρι 20 διαπιςτευμζνοι από τθν ΤΕ. Ε.Ο.Κ. Χίου) * 



 

   *Εντόσ του αγωνιςτικοφ χώρου κα ζχουν δικαίωμα να παρευρίςκονται μόνο οι αναφερόμενοι ςτισ 

παραγράφουσ 1,2,3,4,5 &6. Όλοι οι υπόλοιποι, υποχρεωτικά, κα παρακολουκοφν τουσ αγώνεσ από 

τθν εξζδρα του γθπζδου, τθρώντασ τισ προβλεπόμενεσ αποςτάςεισ. Ο αρικμόσ όςων αναφζρονται 

ςτισ παραγράφουσ 12 και 13 δεν κα πρζπει να ξεπερνάει ςυνολικά τα 20 άτομα. Δθλαδι τα 4 μζλθ 

του ΔΣ των αντιπάλων ςωματείων, κα ςυνυπολογίηονται ςτου 20 διαπιςτευμζνουσ τθσ ΤΕ. ΕΟΚ  Χίου 

και θα πρζπει να είναι αυςτηρά μζλη του ΔΣ των ομάδων και όχι φίλακλοι ι γονείσ ακλθτών κλπ. 

 

Τοπική Επιτροπή Ε.Ο.Κ Χίου 


