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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ       
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         ΑΘΗΝΑ  10/05/2021 

ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ.: 66-1 

 

Προς  Αθλητικά Σωματεία Μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 

Θέμα : ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  

             ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 10/5/21 

Κατόπιν της νέας ΚΥΑ και των διευκρινιστικών οδηγιών που εκδόθηκαν την 
09/05/21 από την Γ.Γ.Α., ανακοινώνεται η επανέναρξη των προπονήσεων στους 
αθλητικούς συλλόγους από 10 Μαίου 2021, με όρους και προϋποθέσεις που 
διευκρινίζονται στις οδηγίες του υφυπουργείου Αθλητισμού για κάθε άθλημα.  
 
Λόγω των πανελληνίων πρωταθλημάτων που έχει προγραμματίσει η ΕΦΕΟΖ-Ζ έως 
το τέλος Σεπτεμβρίου 2021 στο άθλημα του Ζίου Ζίτσου και στα αθλήματα 
Brazilian jiu-jitsu, Combat jujitsu,Soobahkdo, Budokai, από αύριο ισχύουν τα εξής: 
 

 Τα αγωνιστικά τμήματα μοριοδοτούμενων κατηγοριών 
(συμπεριλαμβανομένων εφήβων - νεανίδων, παίδων – κορασίδων) 
ξεκινούν 10/5 (1 άτομο ανά 25τμ για τα πρώτα 400τμ)  

 Τα τμήματα των μικρότερων ηλικιών θα ανοίξουν στις 17 Μαΐου, με 
ατομικές προπονήσεις σε μικρά, σταθερά γκρουπ έως 10 άτομα (το μέτρο 
αυτό ισχύει για τρεις εβδομάδες. Στη συνέχεια θα υπάρξει νεότερη 
ενημέρωση). 

 
 Αγώνες στα μαχητικά αθλήματα μπορούν να διεξαχθούν μετά τις 7/6/21. 
 

 Συστήνεται τα μαχητικά αθλήματα τις δύο πρώτες εβδομάδες να 
αποφεύγουν τις προπονήσεις με σωματική επαφή.  

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  
 

Αναλυτικά οι οδηγίες για την διενέργεια test covid καθώς και των ειδικών 
περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας περιλαμβάνονται στο 
περιεχόμενο των οδηγιών που σας επισυνάπτουμε.  
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10-15/5/21 
 

Η ΕΦΕΟ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ενημερώνει τους Συλλόγους-Μέλη της ότι ειδικά για την 
πρώτη εβδομάδα (10-15/5) εφαρμογής του προγράμματος επιστροφής στην 
αθλητική δραστηριότητα, που ξεκινούν τα αγωνιστικά τμήματα όσων κατηγοριών 
έχουν μοριοδοτούμενα για τα ΑΕΙ πρωταθλήματα  
 
Ανδρών-Γυναικών ) +21 ΕΤΩΝ 
Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών -21 ετων 
συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών 
Εφήβων – Νεανίδων -18 ετών 
Παίδων – Κορασίδων -16 ετών 

(1 άτομο ανά 25τμ για τα πρώτα 400τμ) 
 

και σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ.Α. και της Υγειονομικής Επιτροπής, θα πρέπει 
απαραιτήτως να εφαρμοστεί το εξής υγειονομικό πρωτόκολλο:  
 

 όλοι οι αθλητές αθλημάτων χαμηλού-μεσαίου, μεσαίου και υψηλού 
ρίσκου θα πραγματοποιήσουν το εβδομαδιαίο τεστ COVID-19 (rapid test ή 
PCR).  

 Ειδικά για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του προγράμματος (10-16/5), 
θα γίνει ο εβδομαδιαίος έλεγχος με rapid test ή PCR σε όλους τους 
αθλητές και η εφαρμογή των ποσοστών του προγράμματος ελέγχων 
ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας θα ακολουθηθεί από 17/5 

 
Τα σωματεία θα πρέπει:  
Α) Να ορίσουν έναν υπεύθυνο COVID-19 και να τον γνωστοποιήσουν στην 
Ομοσπονδία με στοιχεία επικοινωνίας.  
Β) Να προσκομίζουν την κατάσταση των αθλητών τους στην αθλητική 
εγκατάσταση με τα ωράρια προπόνησης.  
Γ) Να προσκομίζουν μια φορά την εβδομάδα στην αθλητική εγκατάσταση τα 
αποτελέσματα των τεστ COVID-19 για τους αθλητές που συμμετέχουν στις 
προπονήσεις.  
Δ) Να αποστέλλουν στην Ομοσπονδία σε εβδομαδιαία βάση τα συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα των τεστ COVID-19 των αγωνιστικών τους τμημάτων 
Ε) Σε περίπτωση κρούσματος να ενημερώνουν άμεσα την αθλητική εγκατάσταση 
και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο covid19@gga.gov.gr  
 
Κάθε εβδομάδα η Ομοσπονδία θα αποστέλλει στην Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού στη διεύθυνση covid19@gga.gov.gr το σύνολο των εβδομαδιαίων 
τεστ όλων των σωματείων. 
Η δυνατότητα χρήσης των self test στον αθλητισμό καθώς και ο τρόπος 
διεξαγωγής τους θα οριστικοποιηθεί μετά από διαβούλευση με την επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων και πιθανώς έως τις 15/05/2021.  

mailto:covid19@gga.gov.gr
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Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας οι 
αθλητές/αθλούμενοι κατά τη διάρκεια της άσκησης.  
 
 
Επισυνάπτουμε  

1. Αγωνιστικές Κατηγορίες ανά ηλικία και βάρος  έτους 2021 

2. Οργανοπρόγραμμα δραστηριοτήτων έτους 2021 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ 

        Η Πρόεδρος                                   Ο Γ. Γραμματέας 

                                      

 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                             ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                                 


