Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ: 82/2020

Υγειονομικό πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων υπό την ευθύνη της ΤΕ ΕΟΚ Χίου
Ενημερώνουμε τα σωματεία ότι για την διεξαγωγή των αγώνων που γίνονται υπό την ευθύνη της ΤΕ ΕΟΚ Χίου
θα ισχύσει νέο υγειονομικό πρωτόκολλο που αναλύουμε παρακάτω και ισχύει αυστηρά από την Τρίτη 2
Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας .
Θέλουμε να σας καταστήσουμε σαφές ότι το παρακάτω θα τηρείται αυστηρά και αν κάποιο γηπεδούχο
σωματείο δεν φροντίσει για την τήρηση του πρωτοκόλλου θα τιμωρείται με διακοπή (ή μη έναρξη του
αγώνα) και μηδενισμό. Επίσης ότι ο υπεύθυνος του σωματείου (όπως έχει οριστεί από τα σωματεία με email
στην ΤΕ.ΕΟΚ Χίου) διώκεται από το νόμο σε περίπτωση μη τήρησης του.
Για την εύρυθμη διεξαγωγή των συναντήσεων σας παραθέτουμε τον ακριβή (50) και αναλυτικό
αριθμό των ατόμων που κα έχουν δικαίωμα να παραβρεθούν στα Κλειστά Γυμναστήρια κατά τη διεξαγωγή
προγραμματισμένου από την ΤΕ ΕΟΚ Χίου αγώνα:
1. Δεκαπέντε (15) άτομα για κάθε ομάδα: έως 12 αθλητές (μόνο όσοι δηλώθηκαν στο Φ.Α.), έως 2 προπονητές
και ένας συνοδός.
2. Τρεις κριτές ανάλογα με τα χρονόμετρα που υπάρχουν σε κάθε γήπεδο
3. Ένας ή Δύο διαιτητές, ανάλογα τον αγώνα.
4.Ένας γιατρός αγώνα
5.Ένας κομισάριος αγώνα (αν έχει οριστεί)
6.Ένα άτομα προσωπικό γηπέδου (φύλακες)
7. Δύο άτομα για βιντεοσκόπηση κοινά και για τα δύο σωματεία και για ζωντανή μετάδοση (livestreaming) μετά
από γραπτή έγκριση της ΤΕ. ΕΟΚ Χίου
8.Μέχρι δύο δημοσιογράφοι και φωτογράφοι, επιδεικνύοντας την επαγγελματική τους
ταυτότητα στον κομισάριο και με άδεια από την ΤΕ ΕΟΚ Χίου.
9. Δύο παράγοντες από κάθε ομάδα , οι οποίοι θα κάθονται στην εξέδρα, έχοντας
απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους και φορώντας μάσκα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα *
10.Τέσσερα μέλη του ΔΣ της ΤΕ ΕΟΚ Χίου ή διαπιστευμένοι της (κριτές διαιτητές κλπ). *
*Εντός του αγωνιστικού χώρου θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται μόνο οι αναφερόμενοι στις
παραγράφους 1,2,3,4,5. (σύνολο 37) Όλοι οι υπόλοιποι (Σύνολο 13), υποχρεωτικά, θα παρακολουθούν τους
αγώνες από την εξέδρα του γηπέδου, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις και φορώντας μάσκα. Όλοι οι
παρευρισκόμενοι εκτός των αθλητών και των προπονητών είναι υποχρεωμένοι αυστηρά να φορούν μάσκα και
να τηρούν τις αποστάσεις, επίσης οι παρευρισκόμενοι παράγοντες (δύο από κάθε σωματείο) και θα πρέπει να
είναι αυστηρά μέλη του ΔΣ των ομάδων και όχι φίλαθλοι ή γονείς αθλητών κλπ. Επίσης σε περίπτωση
απουσίας κάποιου από τους παραπάνω δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο είτε στην κερκίδα
είτε στον πάγκο. (πχ: Λείπει ο φωτογράφος και μπαίνει ένας παράγοντας στη θέση του ή αν δεν έρθει ένας
αθλητής στο πάγκο θα είναι 14)

