
 

 

BEACH VOLLEYBΑLL - ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΙΑ 

ΟΜΑΔΙΚΕ ΠΡΟΠΟΝΗΕΙ  

 

ρεηηθά κε ηελ πξνπνλεηηθή δξαζηεξηόηεηαο ζην άζιεκα ηνπ Beach Volley, πνπ 

αθνξά Οκαδηθέο Πξνπνλήζεηο θαη Πξνπνλήζεηο Επαθήο,  

ηα  εηδηθά πγεηνλνκηθά πξσηόθνιια πνπ πξνηείλνληαη είλαη ηα αθόινπζα: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

 Σν άζιεκα ηνπ Beach Volley αλήθεη ζηα Οκαδηθά (κε όξνπο Οιπκπηαθώλ 

αγώλσλ), σζηόζν είλαη ην πιεζηέζηεξν ζηνλ ραξαθηήξα ησλ αηνκηθώλ, αθνύ 

ε νκάδα απαξηίδεηαη από δύν κόιηο αζιεηέο.  

 Ο βαζηθόο εμνπιηζκόο γηα ην άζιεκα ηνπ beach-volley είλαη νη κπάιεο, ν 

αηνκηθόο εμνπιηζκόο ηνπ αζινύκελνπ (καγηό, γπαιηά, θαπέιν), ν αγσληζηηθόο 

ρώξνο πνπ απνηειείηαη από ππνδνκή άκκνπ επηθάλεηαο πεξίπνπ 300 ηκ θαη 

δύν ζηύινπο κε θηιέ πνπ ρσξίδεη ην γήπεδν ζε δύν ίζα κέξε. 

 Παξά ην όηη νη νκάδεο απνηεινύληαη από δύν αζιεηέο (άξα ηέζζεξεηο ζε 

πεξίπησζε επίζεκεο αγσληζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο), ε πξνπνλεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα (εηδηθά ζε εξαζηηερληθό επίπεδν, ή επίπεδν άζθεζεο) κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη έσο 8 αζινύκελνπο εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, αιιά ηελ 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή επηηξέπνληαη έσο 4 αζιεηέο/αζινύκελνη. 

 Μέγηζηνο αξηζκόο αζινπκέλσλ είλαη 1 άηνκν αλά 25ηκ. ζε αλνηθηέο αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

 Με βάζε ηα αλσηέξσ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηζρύνπλ νη βαζηθέο πξνβιέςεηο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα πξνεγνύκελα πξσηόθνιια ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή 

γηα αζινύκελνπο, πξνπνλεηέο θαη ινηπνύο ζπλεξγάηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πξνπνλεηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη πξνζηίζεληαη νη αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ 

Οκαδηθή Πξνπόλεζε ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα.   

 Η άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο πξνϋπνζέηεη ηελ ηήξεζε όισλ ησλ κέηξσλ πνπ 

αλαθνηλώλεη θαη εθαξκόδεη ε Πνιηηεία κέζσ ησλ ζρεηηθώλ λόκσλ θαη ησλ 

Γεληθώλ Οδεγηώλ πνπ εθδίδεη, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ αζιεηηζκό, απηώλ 

ηεο Γ.Γ.Α 

 



 

ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΑ ΤΛΙΚΑ 

 

 Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο, είηε απηέο βξίζθνληαη ζε παξαιίεο είηε ζε άιιεο 

ηνπνζεζίεο, δηαζέηνπλ κεγάιεο επηθάλεηεο πνπ απνηξέπνπλ ην θαηλόκελν ηνπ 

ζπγρξσηηζκνύ. 

 Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα πιηθά 

αληηζεςίαο, ηόζν θαηά ηελ έλαξμε όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο.  

 Σα παξαπάλσ ζπληζηά ηελ αλαγθαία ζπλζήθε ώζηε λα δηεμαρζεί κε πιήξε 

αζθάιεηα κηα πξνπόλεζε κε 8-10 άηνκα ζπλνιηθά (αζιεηέο θαη πξνπνλεηηθό 

team, εληόο 300ηκ.). 

 Οη κπάιεο κπνξνύλ λα απνιπκαίλνληαη ηόζν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

πξνπόλεζεο, όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαη είλαη πνιιέο  (ιηγόηεξεο 

επαθέο αλά ίδηα κπάια από ηνπο αζιεηέο) 

 ην γήπεδν επηηξέπνληαη σο 4 αζιεηέο/αζινύκελνη. 

 Όινη θνξνύλ ππνρξεσηηθά κάζθα, εθηόο από ηνπο αζιεηέο/αζινύκελνπο κόλν 

θαηά ηελ ώξα ηεο άζθεζεο. 

 Πξόζβαζε ζην ρώξν πξνπόλεζεο. ε θάζε εγθαηάζηαζε ππάξρεη κία είζνδνο 

θαη έμνδνο (θνηλή) ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη νη εηζεξρόκελνη θαη 

εμεξρόκελνη κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο, ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

ηρλειάηεζεο ηπρόλ θξνύζκαηνο COVID-19 από ηνλ ΕΟΔΤ. Σν έληππν ηνπ 

Καηαιόγνπ Εηζεξρνκέλσλ-Εμεξρνκέλσλ ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε, ε 

ηήξεζε ηνπ νπνίνπ είλαη ππνρξεσηηθή, ππάξρεη εδώ: 

https://gga.gov.gr/images/katalogos_eiserxomenon_ekserxomenon.pdf 

 Η ρξήζε απνδπηεξίσλ επηηξέπεηαη βάζε ησλ νδεγηώλ: 

https://gga.gov.gr/images/ΓΓΑ_Οδεγίεο_COVID-19_Φάζε_Γ_13.10.2020.pdf 

 

ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟΝ ΑΘΛΟΤΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΚΗΗ 

 

 Όιεο νη αζθήζεηο κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ κε ηξόπν ώζηε λα ηεξνύληαη νη 

απαηηνύκελεο απνζηάζεηο αζθαιείαο, είηε αηνκηθά είηε θαη αλά δεύγε 

αζιεηώλ. 

 πλίζηαηαη λα γίλνληαη αζθήζεηο κε κπάιεο, ζε δεπγάξηα αζιεηώλ/αζιεηξηώλ 

θαη ζπρλή απνιύκαλζεο εμνπιηζκνύ (κπάιεο) κεηαμύ ησλ sessions θιπ. 

 Ο θάζε αζιεηήο ζα έρεη γηα ηελ πξνπόλεζε αηνκηθά είδε ηα νπνία δελ ζα 

κνηξάδεηαη κε θαλέλαλ.  

https://gga.gov.gr/images/katalogos_eiserxomenon_ekserxomenon.pdf
https://gga.gov.gr/images/%u0393%u0393%u0391_%u039F%u03B4%u03B7%u03B3%u03AF%u03B5%u03C2_COVID-19_%u03A6%u03AC%u03C3%u03B7_%u0393_13.10.2020.pdf


 Αζιεηηθά πνηά θαη λεξό επίζεο απζηεξά αηνκηθά.   

 πλίζηαηαη λα γίλεηαη πξνπνλεηηθό παηρλίδη κε 2 αζιεηέο αλά πιεπξά γεπέδνπ 

 Πξνπνλεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο δίλνληαο έκθαζε ζηελ απόζηαζε Άκπλαο – 

Επίζεζεο.  

 ύζηαζε γηα απνθπγή εθηέιεζεο κπινθ θαη πάζαο κε δάρηπια (hand set) γηα 

ην επόκελν δηάζηεκα (Πξνιεπηηθό κέηξν απνθεύγνληαο ε κπάια λα 

πιεζηάζεη ζην θεθάιη). 

 πλίζηαηαη ε απνθπγή επαθώλ (ρεηξαςίεο, ελαγθαιηζκνί θηι) 

  Η ηέιεζε πξνπνλήζεσλ είλαη δπλαηή κόλν εθόζνλ νη νκάδεο/αζιεηέο 

αθνινπζνύλ πγεηνλνκηθό πξσηόθνιιν πνπ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθό, 

εβδνκαδηαίν πξνιεπηηθό έιεγρν ησλ αζιεηώλ γηα COVID-19 κε ηεζη 

αληηγόλνπ, από δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα ή ηνλ ΕΟΔΤ. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

Γηα ηελ πξόιεςε ηεο δηαζπνξάο θαη ηελ όζν ην δπλαηόλ πην έγθαηξε 

αλίρλεπζε ζπξξνώλ επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ ινίκσμεο COVID-19 ζηηο 

αζιεηηθέο νκάδεο, ε δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ θαη ε δηαρείξηζε θξνύζκαηνο 

ζηνλ αζιεηηζκό γίλεηαη κε βάζε ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο από 12/03/2021 

νδεγίεο:  

https://gga.gov.gr/images/Updated_testing_and_positive_case_procedures_v2.

pdf 
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