
 

 

BEACH VOLLEYBΑLL - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

 

ΙΙΙ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ BEACH 

VOLLEYBALL (Γ’ ΦΑΣΗ) 

 

Σχετικά με την Γ’ φάση της δραστηριότητας στο άθλημα του Beach Volley, που 

αφορά τις διοργανώσεις (χωρίς παρουσία θεατών), τα  ειδικά υγειονομικά 

πρωτόκολλα που προτείνονται είναι τα ακόλουθα: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Α. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αφορά διοργανώσεις ιδιωτικών φορέων με την συμμετοχή 

ερασιτεχνών αθλουμένων και για λόγους άσκησης/ψυχαγωγίας. Συνήθως είναι 

μαζικού χαρακτήρα με την συμμετοχή μεγάλου αριθμού ομάδων και είναι 

ημερήσιες και λαμβάνουν χώρα σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις.  

 

Β. ΕΠΙΣΗΜΕΣ/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αφορά τις επίσημες ή αναγνωρισμένες διοργανώσεις που 

οργανώνονται είτε από την Ομοσπονδία είτε από συνεργαζόμενους φορείς με 

ανάθεση, έγκριση ή διαδικασία «αναγνώρισης» από την Ομοσπονδία,  σε 

διάφορες κατηγορίες φύλων και ηλικίας, και στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν 

την ιδιότητα του «αθλητή» (εγγεγραμμένοι δηλαδή στο μητρώο της οικείας 

Ομοσπονδίας). Συνήθως λαμβάνουν χώρα σε οργανωμένες εγκαταστάσεις, με 

υποστηρικτές δομές όπως τέντες, αποδυτήρια, γραφεία συντονισμού, ιατρείο 

κλπ 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Η άσκηση της δραστηριότητας προϋποθέτει την τήρηση όλων των μέτρων που 

ανακοινώνει και εφαρμόζει η Πολιτεία μέσω των σχετικών νόμων και των 

Γενικών Οδηγιών που εκδίδει, και συγκεκριμένα για τον αθλητισμό, αυτών της 

Γ.Γ.Α.:       



 

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

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

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

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Επιπροσθέτως ισχύουν τα ακόλουθα για την συγκεκριμένη δραστηριότητα  

(διοργάνωση) στο άθλημα του Beach Volleyball:  

 Θα τηρείται φυλλάδιο  εισερχομένων- εξερχομένων στους 

αγωνιστικούς χώρους, έτσι ώστε σε θετικά κρούσματα να υπάρχει η 

δυνατότητα ιχνηλάτησης από τον ΕΟΔΥ. Επίσης βάσει αυτού, εάν 

χρειαστεί  βάσει των προβλεπόμενων θα γίνουν και οι 

δειγματοληπτικό έλεγχοι. 

 Σε περίπτωση ύποπτων, για COVID 19, συμπτωμάτων ή θετικού 

κρούσματος κάποιου εκ των εμπλεκομένων στην διοργάνωση θα 

ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ για να αναλάβει τη διαδικασία. 

 Αυστηρή τήρηση του αριθμού ατόμων ανά γήπεδο (μάξιμουμ 6) και 

διαιτητών (έως 2) – σύνολο 8 ατόμων (ανά γήπεδο ~250-300 τμ) 

 Συνολικό όριο συμμετεχόντων ανά ημέρα και ανά διοργάνωση: 60 

άτομα (δεν αγωνίζονται ταυτόχρονα) 

 Να υπάρχει άδεια αγώνος για την διοργάνωση ή όποια άλλη 

διαδικασία προβλέπεται από τον νόμο για την τέλεση της 

 Να πραγματοποιείται σε εγκατάσταση που διαθέτει άδεια λειτουργίας, 

ή σχετική βεβαίωση εφόσον προβλέπεται από τον νόμο  

 Η μετακίνηση όλων (αθλητών, διαιτητών, οργανωτικής ομάδας) από 

και προς το γήπεδο θα γίνεται μεμονωμένα με ιδιωτικά μέσα  

 Ανάλογα με το επίπεδο των διοργανώσεων θα υπάρχει στον 

αγωνιστικό χώρο από 1 διαιτητής  (Α’ Διαιτητής)  έως και 3 (Β’ 

Διαιτητής και Γραμματεία ) οι οποίοι δεν χρειάζεται να φορούν μάσκα 

κατά την διάρκεια του αγώνα. 

 Στη γραμματεία πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό Gel 

 Όχι κτύπημα χεριών και εναγκαλισμοί στους πανηγυρισµοί από 

αθλητές  

 Δεν θα γίνονται χειραψίες στην παρουσίαση των οµάδων και στο 

τέλος του αγώνα μεταξύ αθλητών, διαιτητών ή άλλων εμπλεκόμενων 

στον αγώνα. 

 Απολύμανση σε µπάλες µε αντισηπτικό ενδιάμεσα στα σετ  

https://gga.gov.gr/images/athlites.pdf
https://gga.gov.gr/images/proponites.pdf
https://gga.gov.gr/images/odigies_asfalous_askisis.pdf


 

 Απολύμανση σε µπάλες που φεύγουν µμακριά από τον αγωνιστικό 

χώρο. 

 Στις θέσεις των ball boys (μέγιστος αριθμός 4) θα πρέπει να υπάρχουν 

αντισηπτικά μαντηλάκια και υγρό 

 Απολύμανση του φιλέ µε σπρέι στα κενά ανάμεσα στα σετ 

 Στα ταιμ άουτ οι θέσεις μεταξύ των αθλητών θα απέχουν μεταξύ τους 

κατ’ ελάχιστο  1,5 μ όπως το ίδιο ελάχιστο διάστημα θα υπάρχει 

μεταξύ θέσεων αθλητών και γραμματείας.  

 Οι αθλητές θα χρησιμοποιούν ατομικά είδη (πετσέτες, γυαλιά, 

μπουκαλάκια κλπ) και δεν θα τα ανταλλάσουν μεταξύ τους. 

 Οι περιμετρικές πινακίδες θα πρέπει να απολυμαίνονται κάθε μέρα 

πριν την έναρξη των αγώνων και σε κάθε μεγάλο διάλλειμα του 

προγράμματος   

 Αποκλειστικά χρήση εξωτερικών ντουζ (ατομικών)    

 Χρήση αποδυτηρίων έως 4 ατόμων ανά χώρο (~10 τμ ανά άτομο)   

 Δεν θα υπάρχουν κερκίδες κι όπου αυτές ήδη υπάρχουν θα είναι 

κλειστές για το κοινό σύμφωνα με τις οδηγίες της υγειονομικής 

επιτροπής έως όπου αυτό επιτραπεί. 

 Οι συμμετέχοντες (εκτός ώρας αγώνος) θα παραμένουν σε χώρο που 

τηρεί τις προϋποθέσεις της πολιτείας (απόσταση μεταξύ καρεκλών 

κλπ).    

 Γύρω από τον αγωνιστικό χώρο και έξω από τις πινακίδες ή όπως 

αλλιώς οριοθετείται,  θα υπάρχει περιμετρική ζώνη ασφαλείας 3 

μέτρων, ειδικά για γήπεδα που βρίσκονται σε ανοιχτές παραλίες, 

κοινόχρηστους χώρους ή οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, 

προκειμένου να αποτρέπεται η συνάθροιση κοινού πλησίον και γύρω 

από τον αγωνιστικό χώρο. 

 Εφόσον υπάρχει εκφωνητής ή DJ οφείλει να υπενθυμίζει κατά τις 

νεκρές περιόδους των αγώνων για την τήρηση των αποστάσεων και 

των κανόνων ασφαλείας.  

 Σε περίπτωση βραβεύσεων οι αθλητές θα το παραλαμβάνουν όχι από 

κάποιον επίσημο αλλά µε τοποθέτηση του βραβείου σε τραπέζι και µε 

χρήση αντισηπτικού.  
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