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Υγειονομικό Πρωτόκολλο διεξαγωγής αγώνων και 

προπονήσεων στον ανοικτό χώρο του Ομοσπονδιακού 

γηπέδου τοξοβολίας στην Λευκωσία. 

 

Όλοι οι αθλητές, προπονητές και παράγοντες των σωματείων έχουν υποχρέωση 
να τηρούν πιστά τις πρόνοιες του παρόντος πρωτοκόλλου, το οποίο συμπληρώνει 
και δεν αντικαθιστά το σχετικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας για μέτρα 
προφύλαξης από τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) για διεξαγωγή αθλητικών 
πρωταθλημάτων και για την λειτουργία επιχειρήσεων κλειστών και ανοικτών 
χώρων άθλησης, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
-   https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 36 - 21 09 2021.pdf  
https://cyprussports.org/gr/2012-03-08-10-50-41/announcements  
   
 
 Α. Γήπεδα: 

 Στο Ομοσπονδιακό γήπεδο ανοικτού χώρου με διαστάσεις συνολικά 65 Χ 
150 μέτρα θα μπορούν να παρευρίσκονται μέχρι 80 άτομα τα οποία όμως 
θα τηρούν τις αναγκαίες αποστάσεις μεταξύ τους τουλάχιστον 1,5 μέτρων.  

 Το γήπεδο θα διαθέτει μόνο μια είσοδο και έξοδο και θα επιτρέπεται η 
είσοδος μόνο των αθλητών και των προπονητών τους, ενώ στην περίπτωση 
αγώνα θα ορίζεται γυμνασίαρχος και θα επιτρέπεται η είσοδος και στους 
κριτές και γραμματεία.   

 Κατά την είσοδο τους, όλα τα άτομα θα υπόκεινται σε έλεγχο “Safepass”, θα  
θερμομετρούνται και θα καταγράφονται τα στοιχεία τους στο βιβλίο 
καταγραφής γηπέδου.  

 Στο γήπεδο, για όσα άτομα θα κυκλοφορούν στους χώρους αναμονής του 
γηπέδου, θα υπάρχουν αντισηπτικά για χρήση και θα φορούν μάσκα. 

 
 
Β. Αγώνας:  

 Στον αγωνιστικό χώρο θα τοποθετούνται οι στόχοι με απόσταση, των 
κέντρων τους, μέχρι 2,40 μέτρα, όπως προβλέπει και η Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Τοξοβολίας. (1,60 – 2,40) 

 Σε κάθε στόχο θα ρίχνει ανά πάσα στιγμή μέχρι 2 αθλητές και όταν τελειώσει 
ο χρόνος που δικαιούνται θα επιστρέφουν πίσω και θα προχωρούν στην 
γραμμή βολής οι επόμενοι αθλητές.  

 Θα μπορούν να αγωνίζονται μέχρι 40 αθλητές ταυτόχρονα με απόσταση 
μεταξύ τους τουλάχιστο 1,50 μέτρα γιατί οι αθλητές στην γραμμή βολής 
στέκονται κάθετα με τον στόχο και ο κάθε αθλητής βλέπει την πίσω πλευρά 
του άλλου αθλητή, οπόταν οι πιθανότητες μετάδοσης είναι μηδαμινές, ενώ 
στην γραμμή αναμονής μπορουν να περιμένουν ακόμη 40 αθλητές. Εκ 
περιτροπής θα μπορούν να αγωνίζονται στον ίδιο αγώνα μέχρι 80 αθλητές. 
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 Θα υπάρχει μια γραμμή βολής και μια γραμμή αναμονής. Τόσο στη γραμμή 
βολής όσο και στην γραμμή αναμονής θα υπάρχουν μέχρι 40 τοξοβόλοι, με 
ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρο μεταξύ τους. Η γραμμή αναμονής θα 
βρίσκεται τουλάχιστον 3 μέτρα πίσω από την γραμμή βολής. Οι αθλητές 
στην γραμμή αναμονής θα φοράνε μάσκα προσώπου. Όταν η γραμμή 
βολής ολοκληρώνει την βολή, αποχωρεί από το πλάι διατηρώντας ο κάθε 
τοξοβόλος ελάχιστη απόσταση 1.5 μέτρου μεταξύ τους, και οι τοξοβόλοι 
στην γραμμή αναμονής προχωρούν στην γραμμή βολής. 

 Θα ληφθεί ειδική πρόνοια από την γραμματεία ούτος ώστε οι αριστερόχειρες 
αθλητές, οι οποίοι κανονικά στέκονται πρόσωπο με πρόσωπο με τους 
άλλους δεξιόχειρες αθλητές, να τοποθετούνται στους πρώτους στόχους 
κάθε κατηγορίας οι οποίοι θα έχουν απόσταση από τον προηγούμενο στόχο 
τουλάχιστον 2.40 μέτρα απόσταση.  

 Στον αγωνιστικό χώρο υποχρεωτικά πρέπει να βρίσκονται ο γυμνασίαρχος, 
οι κριτές του αγώνα, τουλάχιστον 2 και η γραμματεία, επίσης 2 άτομα.  

 Πέραν αυτών θα μπορούν να παρευρίσκονται στον χώρο ανά πάσα στιγμή 
και κάποιοι προπονητές μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 80 ατόμων 
στον αγωνιστικό χώρο.  

 Κατά την διάρκεια του αγώνα οι αθλητές δεν χρειάζεται να φορούν μάσκα, 
όμως στον χώρο αναμονής προτρέπονται όλοι οι παρευρισκόμενοι να 
φέρουν μάσκα ενώ το πλύσιμο των χεριών ή/και χρήση αντισηπτικών 
διαλυμάτων είναι επιβεβλημένη.  

 
Γ. Προπόνηση:  

 Για την προπόνηση ισχύουν όλοι οι περιορισμοί που αναφέρονται πιο πάνω 
για τους αγώνες με παρουσία μέχρι 50 αθλητών. 

 Υπεύθυνοι του γηπέδου είναι οι προπονητές με ιεραρχία πρώτα τους 
Ομοσπονδιακούς και μετά τους αρχαιότερους σε ηλικία.  

 Οι προπονητές θα χωρίζουν τους αθλητές τους σε ομάδες και προπονούνται 
σε διάφορα σημεία του γηπέδου ούτως ώστε να αποφεύγετε οποιοσδήποτε 
συνωστισμός. 

 
Δ. Άλλοι χώροι: 
Σε όλους τους φίλαθλους, συγγενείς, φίλους κλπ. δεν επιτρέπεται η είσοδος στον 
αγωνιστικό χώρο, ενώ η παραμονή τους στον χώρο της καντίνας πρέπει να είναι 
περιορισμένη και να τηρούν όλα τα μέτρα που απαιτούνται από τις κατευθυντήριες 
οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας για την προσέλευση θεατών 
σε   οργανωμένους χώρους άθλησης και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Ταξινόμηση για αγώνα με αποστάσεις αθλητών και στόχων τοξοβολίας 

στο Ομοσπονδιακό γήπεδο στην Λευκωσία 
 
 

 
 
 
 

 
Απόσταση 1ου και τελευταίου στόχου από αρχή και τέλος γηπέδου στα 1.2 μέτρα. 

      

Αριθμός στόχων/αθλητών 1 2 ΜΕΧΡΙ 25  26 
27   ΜΕΧΡΙ 

40 
Συνολικό πλάτος 

γηπέδου σε μέτρα 

Απόσταση στόχων μεταξύ τους σε μέτρα 1.2 2.4 1.2  62.40 

Απόσταση αθλητών μεταξύ τους σε μέτρα 1.5 1.5 1.5 1.5 62.40 

Σημείωση: Θα υπάρχει μια γραμμή βολής και μια γραμμή αναμονής. Τόσο στη γραμμή βολής όσο και στην γραμμή 
αναμονής θα υπάρχουν μέχρι 40 τοξοβόλοι, με ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρο μεταξύ τους. Η γραμμή αναμονής θα 
βρίσκεται τουλάχιστον 3 μέτρα πίσω από την γραμμή βολής. Οι αθλητές στην γραμμή αναμονής θα φοράνε μάσκα 
προσώπου. Όταν η γραμμή βολής ολοκληρώνει την βολή, αποχωρεί από το πλάι διατηρώντας ο κάθε τοξοβόλος 
ελάχιστη απόσταση 1.5 μέτρου μεταξύ τους, και οι τοξοβόλοι στην γραμμή αναμονής προχωρούν στην γραμμή 
βολής 

 

 
 
    

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 


