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ΘΕΜΑ: Ενημερωτικές και Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Προφύλαξης από τον Covid-19 για την 

διεξαγωγή των Αγωνιστικών Δραστηριοτήτων του σωματείου της Αγωνιστικής Περιόδου 2020-21 
 
Με βάση των ισχυόντων Οδηγιών, Κανονισμών, Διαταγμάτων και Νόμων και σε συνέχεια των οδηγιών του Υπουργείου 
Υγείας, οι οποίες οδηγίες υιοθετούνται στο σύνολό τους με την παρούσα, ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ 
Αμμοχώστου, επιδεικνύοντας την ευθύνη που τον διακατέχει, και σε συνεργασία με τον αθλητικό χώρο (μπόουλινγκ) 
GALACTICA Bowling Center, επαναλαμβάνει και παραθέτει πιο κάτω εξειδικευμένα μέτρα προφύλαξης κατά την 
διεξαγωγή των Αγωνιστικών Δραστηριοτήτων της περιόδου 2020-21: 
 

1. Πριν την έναρξη της Αγωνιστικής, o δεύτερος όροφος και κυρίως ο ωφέλιμος χώρος άθλησης (αγωνιστικός 
χώρος) θα τυγχάνει απολύμανσης από το προσωπικό του GALACTICA Bowling Center.  
 

2. Σε κάθε Αγωνιστική μέρα και πριν την είσοδο των αθλητών/μελών στον ωφέλιμο χώρο άθλησης (αγωνιστικό 
χώρο), όλοι ανεξαιρέτως οι διαγωνιζόμενοι θα τυγχάνουν θερμομέτρησης. 
 

3. Όλοι οι αθλούμενοι/μέλη υποχρεούνται να επιδεικνύουν υγιεινή των χεριών πριν και μετά από κάθε παιχνίδι, 
καθώς και να φέρουν μάσκα όταν είναι εκτός ωφέλιμου χώρου άθλησης (αγωνιστικού χώρου). 
 

4. Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια έτσι ώστε μια ομάδα/ένας 
αθλούμενος/μέλος να έρχεται σε επαφή με όσο το δυνατό πιο περιορισμένο αριθμό άλλων ατόμων.  
 

5. Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια, από όλους τους εμπλεκόμενους, όπως κάθε αγώνας έχει όσο το 
δυνατό λιγότερη διάρκεια. Θα τηρηθεί σχολαστικά ο Αγωνιστικός Κανονισμός που αφορά το Slow Bowling. 
 

6. Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων να περιορίζονται στο βαθμό του δυνατού οι ομαδικοί πανηγυρισμοί, 
φωνασκίες και άλλες συνήθειες που φέρνουν αθλούμενους/μέλη πολύ κοντά τον έναν στον άλλο. 
 

7. Απαγορεύεται η επαφή χεριών και οι εναγκαλισμοί μεταξύ των αθλητών/μελών. 
 

8. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται από τους αθλητές/μέλη θα πρέπει να είναι ατομικός και να μην 
χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από πέραν του ενός αθλητή, περιλαμβανομένων μπαλών και παπουτσιών 
μπόουλινγκ. 

 

9. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εντός του ωφέλιμου χώρου άθλησης (αγωνιστικού χώρου) στους μη έχοντες 
εργασία και σε θεατές καθώς και στους αναπληρωματικούς αθλητές/μέλη. 
 

10. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, εντός του ωφέλιμου χώρου άθλησης (αγωνιστικού χώρου), δικαίωμα εισόδου 
έχουν μόνο όσοι αθλητές/μέλη αγωνίζονται στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Για την κατηγορία “Premier” πέντε (5) 
άτομα/παίκτες και για την κατηγορία “Friends” τέσσερα (4) άτομα/παίκτες. 

 

11. Οι αθλητές/μέλη θα πρέπει να κρατούν τις ενδεικνυόμενες αποστάσεις μεταξύ τους στον χώρο αναμονής εντός 
του ωφέλιμου χώρου άθλησης (αγωνιστικού χώρου). 
 

12. Απαγορεύεται η ανούσια μετακίνηση αθλητή/μέλους εντός του ωφέλιμου χώρου άθλησης (αγωνιστικού 
χώρου). Οι αθλητές/μέλη θα πρέπει να περιορίζονται στους διαδρόμους που αγωνίζεται η ομάδα τους βάσει 
του Φύλλου Αγώνος καθώς και στο χώρο αναμονής πίσω από το συγκεκριμένο διάδρομο.   
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