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Χορηγοί:         

Χορηγός επικοινωνίας:        

16 Οκτωβρίου 2020                                                                              Ref.:376/2020 
 
Σωματεία Μέλη  
της ΚΟΤΟΞ 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 

Θέμα: Τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων. 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας κοινοποιούμαι το υγειονομικό πρωτόκολλο που 
έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας για προπονήσεις και αγώνες του αθλήματος 
της τοξοβολίας. Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση του σε όλα τα γήπεδα για 
αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. 
 
Θέλουμε να σημειώσουμε ότι οτιδήποτε δεν αναφέρετε στο συγκεκριμένο 
πρωτόκολλο ισχύουν όλα τα υπόλοιπα διατάγματα και πρωτόκολλα που έχουν κατά 
καιρούς εγκριθεί από τον Υπουργό Υγείας. 
 
Επειδή έχει παρατηρηθεί αρκετή χαλάρωση κατά την διάρκεια των προπονήσεων 
στο Ομοσπονδιακό γήπεδο ζητούμε την άμεση τήρηση όλων των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστούμε να το κλείσουμε και θα 
πραγματοποιεί προπόνηση μόνο η εθνική κάτω από συνεχή επίβλεψη σε 
προκαθορισμένες μέρες και ώρες.  
 
Λόγω και των τελευταίων εξελίξεων όσον αφορά την πανδημία τα μέτρα έχουν γίνει 
ακόμη πιο αυστηρά και η χρήση μάσκας και η τήρηση 2 μέτρων απόστασης έχει γίνει 
πρώτη προτεραιότητα. Γι’ αυτό όλοι ανεξαιρέτως που βρίσκονται στον αγωνιστικό 
χώρο πρέπει  υποχρεωτικά να φέρουν μάσκα και να κρατούν αποστάσεις. Μόνο οι 
αθλητές κατά την διάρκεια που προπονούνται στην γραμμή βολής μπορούν να την 
αφαιρέσουν και όταν επιστρέψουν πίσω στον χώρο αναμονής να την ξαναφορέσουν. 
 
Όσον αφορά τα άλλα γήπεδα που χρησιμοποιούν τα σωματεία, τονίζουμε ότι η 
Ομοσπονδία καμία ευθύνη δεν έχει και ότι την ευθύνη φέρουν ακεραία τα Διοικητικά 
τους Συμβούλια.   
 
Ευελπιστούμε στην άμεση συμμόρφωση όλων για να μην αναγκαστούμε να λάβουμε 
μέτρα. Είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. 
 
Με εκτίμηση 

                                          
Θεοφυλάκτου Ανδρέας                         Νίκος Νικολάου 
      Πρόεδρος               Γεν. Γραμματέας 
 


