Αλλαγή Ημερ.Πανελ.Πρωταθλ.& Κατηγοριών-22&23.02.2021

Ανακοίνωση ΕΟΟΑ - Αλλαγή Ημερομηνίας Πανελλ. Πρωταθλήματος: Αγαπητοί φίλοι,
δυστυχώς η τρέχουσα κατάσταση μας αναγκάζει να αναβάλουμε και να αλλάξουμε & πάλι
το πρόγραμμα του πανελληνίου πρωταθλήματος.
Η Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. κατά αρχήν δεν ενέκρινε το αίτημα μας για να
επιτραπεί η προπόνηση σε κλειστούς χώρους. Αυτό μας οδηγεί στην απόφαση να μην
πραγματοποιηθούν σε αυτή την φάση οι κατηγορίες παμπαίδες – πανκορασίδες Α και Β
γεννημένοι 2008-2009 και 2010-2011. Είναι ηλικίες που είναι δύσκολο να προπονηθούν σε
ανοιχτούς χώρους (βράχια) και χωρίς προπόνηση υπάρχει κίνδυνος στον αγώνα να
τραυματιστούν. Έτσι αυτές οι κατηγορίες θα αγωνισθούν αργότερα αφού επιτραπούν οι
προπονήσεις σε κλειστούς χώρους και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Ο αγώνας για τις αγωνιστικές κατηγορίες παίδες-κορασίδες (2006-2007), έφηβοι νεάνιδες
(2004-2005), νέοι άνδρες – νέες γυναίκες (2002-2003) και άνδρες – γυναίκες > 2001 του
Πανελληνίου πρωταθλήματος μεταφέρθηκε για τις 22&23/5/2021 στους ίδιους χώρους,
δηλαδή το Σάββατο 22/5 το πρωτάθλημα δυσκολίας στο γυμναστήριο του Βόλου και 23/5
Κυριακή το πρωτάθλημα boulder στο άλσος Κουρί στον Αλμυρό. Οι σύνδεσμοι για την
δήλωση συμμετοχής παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς των προκηρύξεων αλλά λήγουν στις
7/5/2021 και ώρα 24:00. Οι αθλητές που θα συμμετέχουν και στα δύο αγωνίσματα θα πρέπει
να δηλωθούν και στους δύο συνδέσμους (δυσκολία και Bouldering). Παραθέτουμε παρακάτω
του πιο σημαντικούς κανόνες προστασίας που θα πρέπει αυστηρά να τηρηθούν από το
πρωτόκολλο που εγκρίθηκε από την ΓΓΑ.
Όλοι οι αθλητές και τα στελέχη του αγώνα υποχρεωτικά πριν τον αγώνα πρέπει να
ελεγχθούν με τεστ covid. Ο έλεγχος πριν από τους αγώνες μπορεί να είναι 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, το
αποδεικτικό εμβολιασμού δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση διενέργειας τεστ covid.
Επίσης, θα απαιτηθεί τεστ covid από όλους τους εισερχόμενους στην εγκατάσταση. 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 Ε.Ο.Δ.Υ.
Κατά την είσοδο στην αθλητική εγκατάσταση θα καταγράφεται σε ειδικό κατάλογο
εισερχομένων – εξερχομένων το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, η ώρα εισόδου
και εξόδου, η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων και θα υπογράφεται από όλους τους
εισερχόμενους στην αθλητική εγκατάσταση. Για την είσοδο στην εγκατάσταση θα πρέπει
να συμπληρώνεται ο επικαιροποιημένος κατάλογος Εισερχομένων/ Εξερχομένων:
https://gss.gov.gr/.../%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE...
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. Απονομές δεν θα τελούνται. Ασφαλώς
αργότερα θα δοθούν αναλυτικότερες οδηγίες για τους αγώνες.
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Ο Έφορος Αγωνιστικής Αναρρίχησης
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