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Λεμεσός, 15 Σεπτεμβρίου 2021 
 

ΘΕΜΑ: Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Προφύλαξης από τον Covid-19 κατά την διεξαγωγή 
των επίσημων αγωνιστικών διοργανώσεων του σωματείου. 

 
 
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, 
το σωματείο “Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ Αμμοχώστου”, επιδεικνύοντας την ευθύνη που 
το διακατέχει, και σε συνεργασία με τον αθλητικό χώρο (μπόουλινγκ) ALIEN Bowling, παραθέτει 
πιο κάτω εξειδικευμένα μέτρα προφύλαξη: 
 

1. Όλοι οι αθλητές/μέλη θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους SAFE PASS. 
2. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι ατομικός και να μην 

χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από πέραν του ενός αθλητή. 
3. Όλοι οι αθλητές/μέλη υποχρεούνται να επιδεικνύουν υγιεινή των χεριών πριν και μετά από 

κάθε παιχνίδι, καθώς και να φέρουν μάσκα όταν βρίσκονται εκτός αγωνιστικού χώρου. 
4. Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι 

αθλητές/μέλη να έρχονται σε επαφή με όσο το δυνατό πιο περιορισμένο αριθμό άλλων 
ατόμων. Να καταβάλλεται προσπάθεια όπως κάθε αγώνας έχει όσο το δυνατό λιγότερη 
διάρκεια. 

5. Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων: 
‐ Να περιορίζονται στο βαθμό του δυνατού οι πανηγυρισμοί και άλλες συνήθειες που 

φέρνουν αθλητές/μέλη πολύ κοντά μεταξύ τους. 
‐ Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται να είναι ατομικής χρήσης, περιλαμβανομένων 

μπαλών και παπουτσιών μπόουλινγκ. 
6. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εντός του ωφέλιμου χώρου άθλησης στους μη έχοντες 

εργασία και σε θεατές, εκτός όπου πάρουν άδεια από τον Υπεύθυνο Αγώνα. 
7. Οι αθλητές/μέλη θα πρέπει να κρατούν τις ενδεικνυόμενες αποστάσεις των δύο μέτρων 

μεταξύ τους στον χώρο αναμονής (στον ωφέλιμο χώρο πίσω από τους διαδρόμους). 
8. Απαγορεύεται η επαφή χεριών μεταξύ των αθλητών. 
9. Απαγορεύεται η ανούσια μετακίνηση αθλητή εντός του ωφέλιμου χώρου άθλησης, πέραν 

του χώρου αναμονής και των διαδρόμων όπου αγωνίζεται. 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΩΝ 10/1/2022 
 
 1. Πέραν του ελέγχου από τη διεύθυνση του MY MALL, το σωματείο θα διεξάγει περαιτέρω   
     έλεγχο ως ακολούθως:  
 
     α. Όλοι οι μη εμβολιασμένοι θα πρέπει να παρουσιάζουν Rapid Test 48 ωρών. 
     β. Όλοι οι εμβολιασμένοι 1 ή 2 δόσεων και όσοι έχουν πιστοποιητικό νόσησης, θα πρέπει να  
         παρουσιάζουν Rapid Test 72 ωρών. 
     γ. Όλοι οι εμβολιασμένοι 3 δόσεων θα πρέπει να παρουσιάζουν Rapid Test 1 εβδομάδας ή Self  
         Test 24 ωρών το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να αποστέλλεται στο σωματείο με viber, τη  
         στιγμή της πραγματοποίησης του. 
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2. Στην περίπτωση παρουσίας θετικών κρουσμάτων και/ή στενών επαφών κρουσμάτων σε μία  
    ομάδα θα ισχύσει η πιο κάτω διαδικασία: 
 
    α. Η ομάδα θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το σωματείο γραπτώς. 
    β. Η ομάδα θα πρέπει να αποστείλει στο σωματείο αποδεικτικά στοιχεία για τα θετικά  
        περιστατικά.   
    γ. Αναβολή θα δίνεται μόνο στις περιπτώσεις όπου ομάδες θα έχουν λιγότερους από 2  
       διαθέσιμους (μη θετικά κρούσματα ή στενές επαφές κρουσμάτων) παίκτες.   
    δ. Στη θέση των απόντων παικτών θα μετρά στον αγώνα, ο μέσος όρος (average) της ομάδας στη 
συγκεκριμένη  
       αγωνιστική.  
    ε. Αφού η Οργανωτική Επιτροπή του σωματείου μελετήσει τα δεδομένα θα προχωρήσει σε  
        ενημέρωση των εμπλεκομένων ομάδων για την τύχη του αγώνα (αναβολή ή όχι). 
    ζ. Οι αναβληθέντες αγώνες θα ορίζονται σε ημερομηνία και ώρα που θα αποφασίσει το Δ.Σ. του  
        σωματείου, αναλόγως και της διαθεσιμότητας του ALIEN Bowling. 
 
 
 
 
 
Εκ μέρους του Δ.Σ. 
 
 
 
 
 
Ντίνος Σοφοκλέους 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.Μ.Α. 


