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COVID19 HEALTH PROTOCOL / ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΓΕΙΑΣ 

1. General 

1.1 Present appendix sets the framework of actions to be 

taken by Organizers in order to protect persons from Covid-

19 virus during competition period. 

This appendix will be periodically updated so to follow the 

regulations and instructions issued by: 

- European Health Organization 

- Greek National Health Organization 

- FIA 

- Greek ASN 

It is strongly recommended that persons involved in any 

manner to the competition to follow instructions and 

informed for new directives. 

1.2 Organizers must provide antiseptic products and masks 

and to be available in any appropriate area of the race. 

1.3 Organizers must distribute information leaflets for 

prevention of Covid-19 spread to all persons involved in race. 

If race has participants from more than one (1) country, 

these leaflets must be at least in two (2) languages with one 

of them to be the English one and the second one the native 

language of the country hosting the event. 

1.4 If race briefing is to be conducted then Organizers must 

mention in detail all processes that are implemented during 

the event for prevention of Covid-19 spread. 

1.5 Present Appendix is in force as long as the state 

authorities oblige regulations for Covid-19 spread. 

1.6 Greek text of present Appendix is the one that binds 

Organizers for its correct implementation. 

 

2. Personal Data 

Any personal data given by any person to Organizers is 

treated under GDPR regulation. 

3. Race Registration 

3.1 Competitors, apart other documents, are also obliged to 

complete the “Health Questionnaire” and send it by email to 

1. Γενικά 

1.1 Το παρόν παράρτημα θέτει το πλαίσιο ενεργειών που 

αναλαμβάνουν οι Οργανωτές έτσι ώστε να προστατευθούν 

τα άτομα από τον ιό Covid-19 κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Το παράρτημα θα ανανεώνεται τακτικά έτσι ώστε να 
ακολουθεί τους κανονισμούς και οδηγίες που εκδίδονται 
από: 

- Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας 

- Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 

- ΔΟΑ 

- ΟΜΑΕ 

Προτείνεται εμφατικά τα άτομα που εμπλέκονται με 

οποιοδήποτε τρόπο στον αγώνα να ακολουθούν τις οδηγίες 

και να ενημερώνονται για όποια νέα οδηγία. 

1.2 Οι Οργανωτές πρέπει να διαθέτουν αντισηπτικά υλικά,  

και μάσκες σε κάθε ενδεδειγμένο χώρο του αγώνα. 

1.3 Οι Οργανωτές πρέπει να διανέμουν φυλλάδια για τη 

πρόληψη μετάδοσης του ιού Covid-19 σε όλα τα άτομα που 

εμπλέκονται στον αγώνα. Αν ο αγώνας έχει συμμετέχοντες 

από παραπάνω από μία (1) χώρα τότε τα φυλλάδια πρέπει 

να είναι στα Αγγλικά και στη τοπική γλώσσα της χώρας που 

φιλοξενεί την εκδήλωση. 

1.4 Εφόσον πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τον αγώνα, οι 

Οργανωτές πρέπει να αναφέρουν με λεπτομέρεια όλες τις 

διαδικασίες που εφαρμόζονται για την αποφυγή εξάπλωσης 

του ιού Covid-19. 

1.5 Το παρών Παράρτημα είναι σε ισχύ για όσο διάστημα οι 

Αρχές υποχρεώνουν για κανονισμούς πρόληψης για τον ιό 

Covid-19. 

1.6 Το ελληνικό κείμενο του παρόντος Παραρτήματος είναι 

αυτό που δεσμεύει τον Οργανωτή για την ορθή εφαρμογή 

του. 

2. Προσωπικά Δεδομένα 

Προσωπικά δεδομένα που δίνονται στους Οργανωτές, 

διαχειρίζονται με βάση το κανονισμό GDPR. 

3. Εγγραφή στον Αγώνα 
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Organizers at least three (3) days before the start of the race. 

If for any reason “Health Questionnaire” is not submitted on 

time to Organizers or it is not fully completed and signed, 

then this person will not be allowed to participate or to be 

present in race facilities. 

3.2 “Health Questionnaire” is also necessary to be completed 

by all persons that included in a “team”. Thus, mechanics, 

assistant personnel, guests, etc. are obliged to send by email 

this form at least three (3) days before the start of the race. 

3.3 In case a competitor, team or other involved person fails 

to submit “Health Questionnaire” on time and fully 

completed, then Organizers are entitled to deny any refund 

regarding Entry Fee or accommodation expense or any other 

expense related to the race.  

3.4 “Health Questionnaire” is available by Organizers at least 

thirty (30) days prior of race start and it is considered as 

integral part of the Race Entry Form. 

 

 

 

4. Covid-19 Symptoms and Test 

4.1 In case a person involved in race has symptoms that may 

address to Covid-19 infection then the following process 

must be followed: 

- He/she calls immediately the CRO or Chief Race Doctor. 

- The person keeps self distance from any other person and 

wears immediately mask.  

- If this person is in Service Park or other open area then 

he/she stays there keeping distance from other persons. If 

he/she is in a hotel or other facility then he/she must keep 

self in isolation until receives further instructions from CRO 

or Chief Race Doctor. 

- He/she is NOT allowed to go by self to hospital. 

- CRO or Chief Race Doctor contacts the National Health 

Organization and arranges the process that the suspect 

person will arrive to hospital. 

4.2 Organizers must provide written information to all 

persons involved in the race regarding the nearest hospital or 

health center or laboratory where someone can address in 

3.1 Οι αγωνιζόμενοι, εκτός των άλλων εγγράφων, είναι 

υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και το “Ερωτηματολόγιο 

Υγείας” και να το αποστείλουν στον Οργανωτή τουλάχιστον 

τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα. Αν για όποιο 

λόγο το “Ερωτηματολόγιο Υγείας” δεν κατατεθεί 

εμπρόθεσμα ή δεν είναι πλήρως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο, τότε σε αυτό το άτομο δεν θα επιτραπεί να 

συμμετέχει ή να παρίσταται στους χώρους του αγώνα. 

3.2 Το “Ερωτηματολόγιο Υγείας” είναι απαραίτητο να 

συμπληρωθεί και από όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται 

σε μία ομάδα. Δηλαδή, μηχανικοί, βοηθητικό προσωπικό, 

καλεσμένοι, κλπ είναι υποχρεωμένοι να το αποστείλουν 

στον Οργανωτή τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την 

έναρξη του αγώνα. 

3.3 Στη περίπτωση που αγωνιζόμενος, ομάδα ή άλλο 

εμπλεκόμενο άτομο αποτύχει να καταθέσει εμπρόθεσμα και 

πλήρως συμπληρωμένο το “Ερωτηματολόγιο Υγείας”, τότε ο 

Οργανωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί κάθε επιστροφή 

χρημάτων που αφορούν Παράβολο Συμμετοχής, έξοδα 

διαμονής ή κάθε άλλο έξοδο που σχετίζεται με τον αγώνα. 

3.4 Το “Ερωτηματολόγιο Υγείας” είναι διαθέσιμο από τον 

Οργανωτή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την 

έναρξη του αγώνα και λογίζεται ως αναπόσπαστο μέρος της 

Δήλωσης Συμμετοχής του αγώνα. 

4. Covid-19 Συμπτώματα και Τεστ 

4.1 Στη περίπτωση που άτομο εμπλεκόμενο με τον αγώνα 

έχει συμπτώματα που υποδεικνύουν μόλυνση από Covid-19, 

η παρακάτω διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί: 

-  Καλεί άμεσα τον Υπεύθυνο Σχέσεων με Αγωνιζόμενους 

(ΥΣΑ) ή τον επικεφαλής Ιατρό του αγώνα. 

- Κρατά απόσταση από άλλα άτομα και φορά άμεσα μάσκα 

και. 

- Αν βρίσκεται στο Service Park ή σε άλλο ανοικτό χώρο 

κρατούνται οι αποστάσεις με άλλα άτομα. Αν βρίσκεται σε 

ξενοδοχείο ή άλλη εγκατάσταση του αγώνα τότε 

απομονώνεται από μόνος του έως να λάβει οδηγίες από τον 

ΥΣΑ ή τον Επικεφαλής Ιατρό του Αγώνα. 

- Δεν επιτρέπεται να μεταβεί από μόνος του σε νοσοκομείο. 

- Ο ΥΣΑ ή ο επικεφαλής Ιατρός του Αγώνα επικοινωνεί με τον 

Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και κανονίζει τον τρόπο 

μετάβασης του ατόμου στο νοσοκομείο. 
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order to be tested for Covid-19. In case a person wishes to 

have a Covid-19 test then he has to contact the Chief Race 

Doctor in order to be informed the process. Test for Covid-19 

is not obligatory unless other instruction is published by 

government. 

 

5. Service Park - Bivouac 
The following directives will be implemented in order to 

avoid potential spread of Covid-19 virus. 

5.1  General 

Entrance and exit to Service Park is permitted only to persons 

authorized by Organizers and supplied with relevant “Service 

Park pass card”. 

Spectators and visitors are not allowed to enter Service Park. 

Strongly advised that Service Park area to have fence in all its 

parts in order to avoid unauthorized entrance. 

 Service Park must have at the most one (1) entrance and one 

(1) exit. Strongly recommended that entrance and exit points 

are at least ten (10) meters away from each other. 

 Service Park entrance and exit must be monitored by Race 

Security personnel so to prohibit unauthorized persons to 

enter. 

5.2 Teams 

Organizers will grand space to Teams in a ratio of at least 

10sq.m. per authorized team person. Organizer must make 

his best effort so the allocation in Service Park to be in such 

way that teams from a country or city to be concentrated all 

in the same area and avoid mixture of teams from different 

countries or cities. 

Teams are responsible for team’s member hygiene 

precautions and obliged to have available for use: 

5.2.1 Masks to all persons of the Team. Organizers are not 

forcing the usage of masks in open areas like Service Park but 

it is strongly recommended. 

5.2.2 Antiseptic products available to all team persons and in 

number that is substantial for all days and hours of the race. 

Frequent use is strongly recommended. 

5.2.3 Teams are obliged to have special trash cans only for 

dropping used masks. These cans must be in a sufficient 

number compared to the number of team members. 

4.2 Ο Οργανωτής οφείλει να δώσει γραπτές πληροφορίες σε 

όλα τα άτομα που εμπλέκονται στον αγώνα σχετικά με το 

πλησιέστερο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή εργαστήριο όπου 

μπορεί να πραγματοποιήσει τεστ για Covid-19. Στη 

περίπτωση που ένα άτομο επιθυμεί να κάνει τέτοιο τεστ, θα 

πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα με τον επικεφαλή Ιατρό του 

Αγώνα για να λάβει οδηγίες. Το τεστ για Covid-19 δεν είναι 

υποχρεωτικό εκτός αν υπάρχει άλλη οδηγία από τη 

κυβέρνηση. 

5. Service Park 

Οι παρακάτω οδηγίες θα εφαρμόζονται ώστε να αποφευχθεί 

πιθανή διασπορά του ιού Covid-19. 

5.1 Γενικά 

Είσοδος και έξοδος στο Service Park επιτρέπεται μόνο στα 

εξουσιοδοτημένα άτομα από την Οργάνωση και που 

κατέχουν τη “Κάρτα Εισόδου Service Park” 

Θεατές και επισκέπτες δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στο 

Service Park. 

Συστήνεται με έμφαση ο χώρος του Service Park να έχει 

περιμετρικά φράκτη για την αποφυγή εισόδου ατόμων μη-

εξουσιοδοτημένων. 

Το Service Park πρέπει να έχει το πολύ μία (1) είσοδο και μία 

(1) έξοδο. Συστήνεται με έμφαση η ελάχιστη απόσταση 

μεταξύ εισόδου και εξόδου να είναι τουλάχιστον δέκα (10) 

μέτρα. 

Η είσοδος και έξοδος του Service Park πρέπει να φυλάσσεται 

από εντεταλμένο προσωπικό για τον έλεγχο εισόδου μη-

εξουσιοδοτημένων ατόμων. 

5.2 Ομάδες 

Ο Οργανωτής παραχωρήσει χώρο στις ομάδες σε αναλογία 

τουλάχιστον 10τ.μ. ανά διαπιστευμένο άτομο. Ο Οργανωτής 

πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η 

ομάδες προερχόμενες από την ίδια χώρα ή πόλη να είναι 

τοποθετημένες στον ίδιο χώρο. 

Οι ομάδες είναι υπεύθυνες για την υγιεινή και προφύλαξη 

των μελών της και υποχρεούται να έχει για χρήση: 

5.2.1 Μάσκες για όλα τα μέλη της ομάδας. Ο Οργανωτής 

συστήνει με έμφαση αλλά δεν υποχρεώνει τη χρήση μάσκας 

σε ανοικτούς χώρους όπως το Service Park. 
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Organizers are responsible to inform teams where these 

trash cans can be emptied. Organizers will empty trash cans 

as frequent as possible. 

5.2.4 Team members, Organizing Personnel and any other 

person have to take social distance measures and avoid 

handshakes, hugs, kissing. 

5.2.5 At Service Park Time Controls In and Out, co-drivers and 

marshals are obliged to follow the process as described in 

art.13.5 

 

6. Rally H.Q. 

Organizers are obliged to set distance at least 1.5 meters 

between every working position. All persons entering or 

working in H.Q. must wear masks. Organizers will provide 

masks in the H.Q. entrance along with antiseptic products. In 

H.Q. exit will be positioned a special trash can. 

6.1 After completion of Administrative checks no person is 

permitted to enter H.Q. unless is one of the Organization that 

works there. 

6.2 Competitors, Team members, journalists or any other 

person that has any kind of inquiry or question must contact 

first the CRO. If CRO evaluates that this person has to enter in 

H.Q. then he will ask for entrance approval to the Race 

Manager or Clerk of the Course. To avoid persons to enter 

H.Q. for inquiries and questions, Organizer will operate an 

online platform (like zoom.us or WhatsApp, etc) where 

competitors, team managers and journalists can apply their 

requests. 

6.3 Organizers must provide frequent cleaning of H.Q. area 

and especially in toilets which where possible to be separate 

for male and female. 

6.4 No air-conditioning or recycling air system is allowed to 

be in operation inside H.Q. 

 7. Administrative Checks 

In order to avoid and limit competitors gathering and to keep 

social distances, Rally Administrative checks will have to be 

conducted by the following processes. 

 7.1 All documents required for the completion of 

Administrative checks must be send to Organizer only by 

email (not through WhatsApp, Viber, Messenger, etc). 

5.2.2 Αντισηπτικά υλικά για όλα τα μέλη της ομάδας και σε 

ποσότητα επαρκή για όλες τις ημέρες και ώρες του αγώνα. 

Συστήνεται η συχνή χρήση. 

5.2.3 Οι ομάδες υποχρεούνται να έχουν ειδικούς κάδους 

απόρριψης για γάντια και μάσκες. Αυτοί οι κάδοι πρέπει να 

είναι σε ικανό αριθμό σε σχέση με τα μέλη της ομάδας. Ο 

Οργανωτής υποχρεούται να ενημερώσει τις ομάδες για το 

που θα αδειάζονται οι κάδοι των ομάδων. 

5.2.4 Μέλη ομάδων, προσωπικό Οργάνωσης και κάθε άλλο 

άτομο οφείλει να κρατά αποστάσεις και να αποφεύγει 

χειραψίες, αγκαλιάσματα, φιλήματα. 

5.2.5 Στους Σταθμούς Ελέγχου Χρόνου στη είσοδο και έξοδο 

του Service Park, οι συνοδηγοί και οι Κριτές οφείλουν να 

ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 

13.5. 

6. Κέντρο Αγώνα 

Ο Οργανωτής υποχρεούται να δημιουργήσει απόσταση 

τουλάχιστον 1.5 μέτρων ανάμεσα σε κάθε θέση εργασίας. 

Όλα τα άτομα που εισέρχονται ή εργάζονται πρέπει να 

φορούν μάσκες. Ο Οργανωτής θα παρέχει αντισηπτικά υλικά 

και μάσκες στην είσοδο του χώρου και θα τοποθετήσει 

ειδικό κάδο απόρριψης. 

6.1 Μετά την ολοκλήρωση του Διοικητικού Ελέγχου δεν 

επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα άτομο εκτός από αυτά που 

εργάζονται σε αυτό το χώρο. 

6.2 Αγωνιζόμενοι, μέλη ομάδων, δημοσιογράφοι και όποιο 

άλλο άτομο έχει οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα πρέπει να 

απευθύνεται πρώτα στον ΥΣΑ. Αν ο ΥΣΑ εκτιμά ότι αυτό το 

άτομο πρέπει να εισέλθει στο Κέντρο του Αγώνα τότε θα 

ζητήσει πρώτα έγκριση από τον Διευθυντή του Αγώνα ή τον 

Αλυτάρχη. Για την αποφυγή αιτημάτων εισόδου στο χώρο ο 

Οργανωτής θα λειτουργεί online πλατφόρμα (πχ zoom ή 

WhatsApp) ώστε να απευθύνονται μέσω αυτής οι 

αγωνιζόμενοι, οι αρχηγοί ομάδων και οι δημοσιογράφοι. 

6.3 Ο Οργανωτής πρέπει να παρέχει συχνό καθαρισμό του 

χώρου και ειδικά στις τουαλέτες οι οποίες, εφόσον είναι 

εφικτό, θα διαχωρίζονται σε αντρικές και γυναικείες. 

6.4 Δεν επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών και μηχανημάτων 

ανακύκλωσης του αέρα εντός του χώρου. 

7. Διοικητικός Έλεγχος 
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Documents must be submitted at least three (3) days before 

the start of the race. 

7.2 On the official race timetable there will be scheduled 

time for Administrative checks only for: 

- Payment of Entry Fee balance 

- Payment of refundable deposits (i.e. GPS device) 

- Payment for transportation services 

- Demonstration of original documents (where needed) 

- Delivery by Organizers of competitor’s bag (numbers, 

stickers, etc). 

7.3 Actual Administrative processes will be accomplished 

within a certain time for each competitor. Organizers will 

announce in race Supplementary Regulation or in a Bulletin 

and in race Official Board an hour list which will indicate the 

exact time for each competitor that is entitled to enter H.Q. 

for completion of Administrative Checks.  

7.4 For each competition vehicle only one (1) person can 

enter to H.Q. for Administrative checks. Entrance-exit 

hygiene process must be followed by all entrants. Wash 

hands, maskς. 

8. Scrutineering 

In order to avoid and limit competitors gathering and to keep 

social distances Scrutineering will have to be conducted by 

the following processes. 

8.1 Organizer must determine a specific area where 

competition vehicles must be presented for scrutineering. 

This area must have access only by a limited number of 

authorized persons. Scrutineering area is recommended to 

have only one (1) entrance and only one (1) exit. Entrance 

and exit have to be monitored by assigned Organizer’s 

personnel and avoid non-authorized persons to enter. 

8.2 For each competition vehicle only one (1) member of the 

team can enter to Scrutineering area along with all necessary 

documents. This team person, as soon as he and the 

competition vehicle enters the Scrutineering area must 

conduct the following steps: 

- Strongly recommended to wear mask. 

- Engage vehicle’s handbrake 

Για να περιοριστεί η συνάθροιση αγωνιζομένων και για 

κρατηθούν οι αποστάσεις, οι ακόλουθες διαδικασίες πρέπει 

να εφαρμοστούν για το Διοικητικό έλεγχο. 

7.1 Όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την 

ολοκλήρωση του Διοικητικού Ελέγχου θα αποστέλλονται 

στον Οργανωτή με email (όχι μέσω WhatsApp, Viber, 

Messenger, κλπ). Αυτά τα έγγραφα πρέπει να αποσταλούν 

τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την εκκίνηση του αγώνα. 

7.2 Στο επίσημο πρόγραμμα του αγώνα θα προγραμματιστεί 

χρόνος για Διοικητικό Έλεγχο και μόνο για: 

- Πληρωμή τυχόν υπολοίπου Παραβόλου Συμμετοχής. 

- Πληρωμή εγγυήσεων (πχ συσκευή GPS) 

- Πληρωμή υπηρεσιών μεταφοράς. 

- Επίδειξη πρωτότυπων εγγράφων 

- Παράδοση από τον Οργανωτή της τσάντας αγωνιζομένου 

(αριθμοί συμμετοχής, αυτοκόλλητα, κλπ). 

7.3 Η διαδικασία Διοικητικού Ελέγχου θα ολοκληρώνεται σε 

συγκεκριμένο χρόνο για κάθε αγωνιζόμενο. Ο Οργανωτής θα 

ανακοινώσει στο Συμπληρωματικό Κανονισμό ή με Δελτίο 

Πληροφοριών καθώς και στον επίσημο πίνακα πληροφοριών 

του αγώνα, την ακριβή ώρα προσέλευσης κάθε 

αγωνιζόμενου. 

7.4 Για κάθε αγωνιστικό όχημα επιτρέπεται η είσοδος μόνο 

ενός (1) ατόμου για τη διεξαγωγή του Διοικητικού Ελέγχου. 

Θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία υγιεινής από όλους 

τους εισερχόμενους, πλύσιμο χεριών, μάσκα χρήση 

αντισηπτικών . 

8. Τεχνικός Έλεγχος 

Για να περιοριστεί η συνάθροιση αγωνιζομένων και για 

κρατηθούν οι αποστάσεις, οι ακόλουθες διαδικασίες πρέπει 

να εφαρμοστούν για το Τεχνικό Έλεγχο. 

8.1 Ο Οργανωτής πρέπει να προσδιορίσει συγκεκριμένο 

χώρο όπου θα πρέπει να εμφανιστούν τα αγωνιστικά 

οχήματα για Τεχνικό έλεγχο. Αυτός ο χώρος θα πρέπει να 

είναι προσβάσιμος  από περιορισμένο αριθμό 

εξουσιοδοτημένων ατόμων. Ο χώρος του Τεχνικού Ελέγχου 

προτείνεται να έχει μία (1) μόνο είσοδο και μία (1) μόνο 

έξοδο. Η είσοδος και έξοδος θα πρέπει να φυλάσσεται από 

εντεταλμένα από τον Οργανωτή άτομα και να αποτρέπουν 

την είσοδο σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
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- Perform by himself switch on and off engine test two times 

(one with the cockpit switch and one with the external 

switch) after scrutineer’s instruction 

- Fully open left and right doors 

- Open back door (if any) 

- Open and secure engine hood. 

- Put all personal safety gear (helmets, Hans, suits, 

underwear, etc) of both crew members on the table assigned 

for this reason. Team member must leave all safety gear on 

the table in such way that homologation stamps are visible. 

- Step aside in 2 meters distance from the car and wait for 

scrutineers instructions. Keep distance from scrutineers. 

- Collect all personal safety gear (helmets, Hans, suits, 

underwear, etc) of both crew members from the table 

assigned for this reason. 

- Take the vehicle out of Scutineering area immediately after 

Scrutineering is completed. 

8.3 Scrutineers strongly recommended to wear mask. Also,  

- Scrutineers must instruct the Team person to follow step by 

step the above mentioned process. 

- Avoid touching any crew’s personal safety gear. 

- First perform switch on and off engine test by asking Team 

member to do so. 

- Approach vehicle only when all doors and hood are open 

and Team member is in 2 meters distance from vehicle. 

- Avoid touching vehicle as much as possible. 

- Avoid asking Team person to approach vehicle for 

clarifications on questions they may have. 

8.4 In case that GPS device and “Car-to-Car alarm” systems 

are provided by Organizer then the installation process will 

be completed after scrutineering. Installation of these 

devices has to be done by a team member under the 

supervision of Organizer.  

8.5 Organizers must provide antiseptic products and masks 

on the table assigned for safety gear, in case someone from 

scrutineers or Team member has to use them. A special trash 

can has to be placed next to the table. 

8.2 Για κάθε αγωνιστικό όχημα επιτρέπεται η είσοδος στο 

χώρο του Τεχνικού ελέγχου μόνο ενός ατόμου – μέλους της 

ομάδας που θα φέρει και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Αυτό 

το άτομο – μέλος της ομάδας αμέσως μόλις εισέλθει με το 

αγωνιστικό όχημα στο χώρο του Τεχνικού ελέγχου θα πρέπει 

να ακολουθήσει τη παρακάτω διαδικασία: 

- Να φροντίζει την σωστή υγιεινή των χεριών και συστήνεται 

ένθερμα να φορά και μάσκα. 

- Να βάλει χειρόφρενο στο αυτοκίνητο. 

- Να πραγματοποιήσει μόνος του εκκίνηση κινητήρα και 

σβήσιμο αυτού από το Γενικό Διακόπτη ρεύματος δύο φορές 

(μία από εσωτερικό και μία από εξωτερικό διακόπτη) και 

σύμφωνα με τις οδηγίες των Τεχνικών Εφόρων. 

- Να ανοίξει πλήρως όλες τις πόρτες 

- Να ανοίξει τη πίσω πόρτα (αν υπάρχει) 

- Να ανοίξει και στηρίξει με ασφάλεια το καπώ του κινητήρα. 

- Να τοποθετήσει μόνος του σε τραπέζι όλο τον εξοπλισμό 

ασφαλείας (κράνη, Hans, φόρμες, εσώρουχα, κλπ) και των 

δύο μελών του πληρώματος και με τέτοιο τρόπο που να 

είναι εμφανή τα ταμπελάκια της homologation. 

- Να απομακρυνθεί σε απόσταση 2 μέτρων από το όχημα και 

να περιμένει οδηγίες από τους Τεχνικούς Εφόρους. 

- Να συλλέξει μόνος του τον εξοπλισμό ασφαλείας (κράνη, 

Hans, φόρμες, εσώρουχα, κλπ) και των δύο μελών του 

πληρώματος. 

- Να βγάλει το όχημα εκτός του χώρου Τεχνικού ελέγχου 

αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

8.3 Οι Τεχνικοί Έφοροι πρέπει να φρoντίζουν να 

απολυμαίνουν τα χέρια τους και συστήνεται ένθερμα η 

χρήση μάσκας. Επίσης, 

- Οι Τεχνικοί Έφοροι πρέπει να υποδεικνύουν στο μέλος της 

ομάδας να ακολουθεί βήμα-βήμα τη παραπάνω διαδικασία. 

- Να αποφεύγεται το άγγιγμα το εξοπλισμού ασφαλείας των 

αγωνιζομένων. 

- Να πραγματοποιούν πρώτο από κάθε άλλο έλεγχο τον 

έλεγχο λειτουργίας των διακοπτών ηλεκτρικού ρεύματος. 
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9. Briefing 

Organizer is advised to avoid the process of physical Briefing. 

It is suggested either to conduct it by video conference or to 

distribute notes in paper.  

If it is decided to conduct physical Briefing then the following 

precautions must be taken. 

9.1 Make briefing in open area if weather allows doing so. In 

this case competitors must stand in a distance not less than 1 

meter from each other. Briefing time must be limited as 

much as possible. 

9.2 If briefing is to be made in a room or conference hall then 

competitors must seat in a distance of at least 1,5 meters 

between them. Organizers also must stand in a safe distance. 

Wearing masks is obligatory for all, Organizers and 

competitors, except the one that makes the briefing. Briefing 

time must be limited as much as possible. 

9.3 Organizers must avoid any distribution of material during 

briefing. 

9.4 No air-conditioning or recycling air system is allowed to 

be in operation inside briefing room. 

 

 

10. Welcome Gala 

Organizer is advised to avoid offering a Welcome Gala. If it is 

decided to do so then the following precautions must be 

taken. 

10.1 Organize Welcome Gala in open area if weather allows 

it and preferably in an hour before sunset. 

10.2 In case Welcome Gala is offered in-house, Organizer 

must verify that a cleaning decontamination process was 

effectively concluded. 

10.3 The space (in sq.m.) where the Gala takes place and the 

number of attendants must comply with the directives issued 

by Greek National Health Organization. 

- Να προσεγγίζουν το όχημα μόνο όταν όλες οι πόρτες και 

καπώ είναι πλήρως ανοικτά και παράλληλα  το μέλος της 

ομάδας είναι σε απόσταση 2 μέτρων. 

- Να αποφεύγουν να αγγίζουν το όχημα όσο αυτό είναι 

εφικτό 

- Να αποφεύγουν να τους προσεγγίζει το μέλος της ομάδας 

για απάντηση σε απορίες που τυχόν έχουν. 

8.4 Στη περίπτωση που παρέχονται από τον Οργανωτή 

συσκευές εντοπισμού GPS και “Car-to-Car alarm” τότε η 

διαδικασία τοποθέτησης τους γίνεται μετά την ολοκλήρωση 

του Τεχνικού Ελέγχου από μέλος της ομάδας με την 

επίβλεψη της Οργάνωσης. 

8.5 Ο Οργανωτής πρέπει να παρέχει αντισηπτικά υλικά και 

μάσκες δίπλα από τραπέζι εναπόθεσης του εξοπλισμού 

ασφαλείας. Ένας ειδικός κάδος απόρριψης πρέπει να 

υπάρχει πλησίον του τραπεζιού. 

9. Ενημέρωση Αγωνιζομένων 

Ο Οργανωτής θα πρέπει να αποφεύγει τη διαδικασία 

ενημέρωσης αγωνιζομένων. Προτείνεται η πραγματοποίηση 

του μέσω τηλεδιάσκεψης ή διανομή έντυπων σημειώσεων.  

Αν αποφασιστεί να διεξαχθεί ενημέρωση τότε οι ακόλουθες 

προφυλάξεις θα πρέπει να ληφθούν. 

9.1 Διεξαγωγή της ενημέρωσης σε ανοικτό χώρο αν αυτό το 

επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Στη περίπτωση αυτή οι 

αγωνιζόμενοι πρέπει να στέκονται σε απόσταση όχι 

μικρότερη του 1 μέτρου ο ένας από τον άλλον. Ο χρόνος της 

ενημέρωσης θα πρέπει να περιοριστεί κατά το δυνατό. 

9.2 Εφόσον η ενημέρωση γίνει σε κλειστό χώρο τότε οι 

αγωνιζόμενοι πρέπει να κάθονται σε απόσταση όχι 

μικρότερη του 1,5 μέτρα ο ένας από τον άλλον. Ο εκτελών 

την ενημέρωση πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 

ασφαλείας. Η χρήση μάσκας και γαντιών είναι υποχρεωτική 

για όλους. Μάσκα μπορεί να μη φορά μόνο αυτός που 

εκτελεί την ενημέρωση. Ο χρόνος της ενημέρωσης θα πρέπει 

να περιοριστεί κατά το δυνατό. 

9.3 Ο Οργανωτής πρέπει να αποφύγει τη διανομή 

οποιουδήποτε υλικού. 

9.4 Δεν επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών και μηχανημάτων 

ανακύκλωσης του αέρα εντός του χώρου. 

10. Εκδήλωση Καλωσορίσματος 
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10.4 Not obligatory but strongly recommended the use of 

masks by all attendants. Organizer must provide access to 

antiseptic products and masks. Special trash cans must be 

visible. 

10.5 Limit as much as possible the duration of the Gala. 

 

11. Rally Start Ceremony 

It is strongly advised that Organizer will not include in race 

program a Start Ceremony in order to avoid attendance by 

spectators. Also in order to avoid competitors, team 

members and visitors to gather in one place all together at 

the same moment. If Organizer decides to have a Start 

Ceremony then it must be in accordance with any directives 

issued by Greek National Health Organization. 

 

12. Spectators Stage 

Organizer is not allowed to include in race program a 

Spectators Stage (also called Super Special Stage) in order to 

avoid attendance by spectators. 

Prologue Stage can be determined in race program only if it 

is expected to have few or no spectators. For this goal it is 

advised that Prologue Stage to be run in areas and hour with 

limited access for spectators. 

13. Special Stages 

Organizer has to comply with the following instructions so to 

minimize attendance of spectators, protect competitors and 

marshals as also emergency units staff. 

13.1 Organizer must avoid advertising the Special Stage route 

as also the start and finish points and relevant times. 

13.2 Special Stage route has to be isolated as much as 

possible. Thus, with minimum and controlled access for 

spectators. Main access roads to the Special Stage must be 

blocked with marshals. 

13.3 Spectators access to Special Stage must be limited at 

least two (2) hours before the start of the first competition 

vehicle. 

13.4 Opening cars “000”, “00”, “0” must inform the Clerk of 

the Course for any points of Special Stage where spectators 

Ο Οργανωτής πρέπει να αποφεύγει τη διεξαγωγή εκδήλωσης 

καλωσορίσματος. Αν αποφασιστεί η διεξαγωγή τότε οι 

ακόλουθες προφυλάξεις θα πρέπει να ληφθούν. 

10.1 Διεξαγωγή της εκδήλωσης σε ανοικτό χώρο αν αυτό το 

επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. 

10.2 Σε περίπτωση διεξαγωγής της εκδήλωσης σε κλειστό 

χώρο ο Οργανωτής θα πρέπει να πιστοποιήσει ότι έχει γίνει 

επιτυχής  απολύμανση του χώρου. 

10.3 Ο χώρος (σε τ.μ.) όπου διεξάγεται η εκδήλωση και ο 

αριθμός των παρευρισκομένων θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας. 

10.4 Συνιστάται ένθερμα η χρήση μάσκας από όλους τους 

παρευρισκόμενους. Ο Οργανωτής πρέπει να παρέχει 

αντισηπτικά υλικά, μάσκες. Ειδικοί κάδοι απόρριψης πρέπει 

να είναι σε σημεία εμφανή. 

 

11. Πανηγυρική Εκκίνηση Αγώνα. 

Προτείνεται με έμφαση ο Οργανωτής να μη περιλαμβάνει 

στο πρόγραμμα του αγώνα Πανηγυρική Εκκίνηση ώστε να 

αποφευχθεί ο συνωστισμός θεατών. Επίσης για να 

αποφευχθεί η σύναξη αγωνιζομένων, μελών ομάδων και 

επισκεπτών την ίδια στιγμή στον ίδιο χώρο. Αν ο Οργανωτής 

αποφασίσει τη πραγματοποίηση Πανηγυρικής Εκκίνησης 

τότε είναι υποχρεωμένος να λάβει τα μέτρα και οδηγίες που 

δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. 

 

12. Υπέρ-Ειδική Διαδρομή 

Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή υπέρ-ειδικής διαδρομής με 

σκοπό την αποφυγή προσέλκυσης θεατών. 

Κατατακτήρια Ειδική Διαδρομή μπορεί να συμπεριληφθεί 

στο πρόγραμμα του αγώνα μόνο αν μπορεί να προβλεφθεί η 

περιορισμένη παρουσία θεατών. Για αυτό το λόγο 

προτείνεται να διεξάγεται σε τόπο και χρόνο που να 

δυσκολεύει τη προσέλευση θεατών. 

13. Ειδικές Διαδρομές 

Ο Οργανωτής πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 

οδηγίες ώστε να ελαχιστοποιεί τη παρουσία θεατών, να 

προστατεύει τους αγωνιζόμενους και Κριτές καθώς και το 

Προσωπικό Άμεσης Επέμβασης. 
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may be gathered in large numbers. If so, spectators must be 

instructed to keep distance between them and wear masks. 

13.5 In Time Control of Special Stage start the following 

process must be implemented by competitors, marshals and 

emergency unit: 

- During the preparation of Time Control area the “NO-GO” 

space for spectators must be marked as bigger as possible 

and in any case to be structured in such way that a spectator 

cannot get closer than ten (10) meters from actual Time 

Control signs. 

- Emergency units must be positioned in such a way so to 

keep distance from each other as also from Time Control 

marshals and competitors 

- When competition vehicles arrive in Time Control area 

before the target time, they must be parked with at least five 

(5) meters distance one from the other. Competitors can exit 

from vehicle but not allowed to gather with other 

competitors in number that exceeds ten (10). 

- Co-drivers are not permitted to go on foot inside Time 

Control area or approach marshal’s table. 

- In order to avoid contact or potential infection transfer 

among competitors and marshals, when a competition 

vehicle enters Time Control area and stops next to marshal’s 

table, co-driver is not allowed to exit from the vehicle. He 

must open his window (as less as possible) and say to 

marshals the exact time of his arrival. Marshals will stand in a 

distance not less than two (2) meters from vehicle and 

confirm (or not) co-driver’s time and they will ask him to 

write by himself in the Time Card the actual time. Co-driver 

must write that time and put his sign next to it. After, he has 

to show the Time Card to marshals. Marshals will take a 

photo with a smartphone and after that will instruct 

competitors to drive to the Special Stage Start. 

- At Special Stage Start co-drivers and marshals will follow the 

same process. 

- At Special Stage Stop Time Control co-drivers and marshals 

will follow the same process. 

13.6 Organizer must provide to all Time Control points of a 

Special Stage a substantial quantity of antiseptic material and 

masks. 

 

13.1 Ο Οργανωτής πρέπει να αποφεύγει τη διαφήμιση των 

Ειδικών Διαδρομών, τη διαδρομή και το ωράριο τους καθώς 

και τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού. 

13.2 Η Ειδική Διαδρομή πρέπει να απομονωθεί όσο πιο πολύ 

είναι δυνατό. Δηλαδή, ελάχιστη και επιτηρούμενη πρόσβαση 

για θεατές. Οι κύριοι δρόμοι πρόσβασης στην Ειδική 

Διαδρομή θα πρέπει να αποκλείονται από τον Οργανωτή. 

13.3 Η πρόσβαση θεατών πρέπει να περιορίζεται σε δύο (2) 

ώρες πριν την εκκίνηση του πρώτου αγωνιστικού οχήματος. 

13.4 Τα οχήματα ασφαλείας της Ειδικής Διαδρομής, “000”, 

“00”, “0” πρέπει να ενημερώνουν τον Αλυτάρχη για σημεία 

συνωστισμού θεατών. Αν αυτό συμβεί θα πρέπει να 

ενημερωθούν για τις αποστάσεις που πρέπει να κρατούν και 

να φορούν μάσκες. 

13.5  Στο Σημείο Ελέγχου Χρόνου (ΣΕΧ) στην αρχή της Ειδικής 

Διαδρομής η παρακάτω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται 

από αγωνιζόμενους, Κριτές και Προσωπικό Άμεσης 

Επέμβασης. 

-  Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του ΣΕΧ ο χώρος “NO-GO” 

για θεατές θα πρέπει να είναι όσο μεγαλύτερος γίνεται και 

σε κάθε περίπτωση να είναι έτσι χωροθετημένος που να 

αποκλείει θεατές να πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη 

των δέκα (10) μέτρων από τις πινακίδες ΣΕΧ και όλες τις 

νοητές γραμμές μεταξύ αυτών. 

- Το Προσωπικό Άμεσης Επέμβασης θα τοποθετούνται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να κρατούν αποστάσεις και μεταξύ τους 

αλλά και με τους Κριτές του ΣΕΧ. 

- Όταν αγωνιστικά οχήματα φθάνουν με προάφιξη στη 

προειδοποιητική πινακίδα του ΣΕΧ τότε θα πρέπει να 

σταθμεύουν με τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα απόσταση 

μεταξύ τους. Οι αγωνιζόμενοι μπορούν να εξέρχονται των 

οχημάτων αλλά δεν μπορούν να συναθροίζονται σε αριθμό 

που υπερβαίνει τους δέκα (10). 

- Οι συνοδηγοί δεν επιτρέπεται να περπατήσουν έως το 

τραπεζάκι των Κριτών του ΣΕΧ. 

- Για την αποφυγή επαφής ή πιθανής μεταφοράς μόλυνσης 

μεταξύ αγωνιζομένων και Κριτών, όταν ένα αγωνιστικό 

όχημα εισέρχεται εντός του ΣΕΧ πρέπει να σταματήσει δίπλα 

στο τραπεζάκι των Κριτών. Ο συνοδηγός δεν επιτρέπεται να 

βγει από το όχημα. Ο συνοδηγός ανοίγει το παράθυρο (όσο 

δυνατό λιγότερο) και αναφέρει στο Κριτή το χρόνο άφιξης 

που επιθυμεί. Ο Κριτής θα στέκεται σε απόσταση δύο (2) 
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14. Prize Award Ceremony 

Organizer must take any necessary precautions so to 

minimize potential spread of virus. 

14.1 In open areas, Organizer must urge attendants every 10-

15 minutes to keep distance among them. Use of 

microphone and loudspeakers from the part of Organizers is 

strongly recommended as method to keep attendants to 

come closer to podium. 

14.2 Ιt is strongly recommended to avoid celebrations with 

champagnes or other liquids. 

14.3 In internal areas, rooms or conference halls, Organizer 

must fully comply with directives issued by Greek National 

Health Organization regarding square meters and number of 

attendants. Organizer must have available a substantial 

quantity of antiseptic material & masks. 

14.4 All prizes must me decontaminated and after that to be 

touched only by appointed personnel who they have taken 

care to disinfect their hands properly. During the award 

process the appointed Organizing persons will not put 

medals on the competitor’s neck by they will give them in 

hand. Organizing persons must try το keep all the time 

distance from awarded competitors. 

 

15. Organizing Personnel 

15.1 Before the start of the race, Organizer must 

communicate to any member of organization all mandatory 

processes regarding Covid-19 precautions and distribute 

substantial number of masks and antiseptic material. 

15.2 Every member of organization has to report 

immediately to the CRO or Chief Race Doctor or Clerk of the 

Course any action by a competitor or team member that may 

be a danger for virus spread or doesn’t follow guidelines of 

present Appendix. 

15.3 Any member of organization must have as first priority 

to keep himself safe even this may affect his/her duties. 

μέτρων από το όχημα και θα επιβεβαιώσει (ή όχι) το ακριβή 

χρόνο. 

Ο συνοδηγός πρέπει να αναγράψει μόνος του στο Καρνέ το 

χρόνο που υπέδειξε ο Κριτής και μετά πάλι ο συνοδηγός να 

υπογράψει δίπλα σε αυτό το χρόνο. Μετά πρέπει να 

επιδείξει το Καρνέ στο Κριτή ο οποίος με τη σειρά του θα το 

φωτογραφίσει με το κινητό τηλέφωνο και θα υποδείξει στον 

αγωνιζόμενο να οδηγήσει ως την εκκίνηση της Ειδικής 

Διαδρομής. 

- Στην εκκίνηση της Ειδικής Διαδρομής ο συνοδηγός και ο 

Κριτής θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία ως ανωτέρω. 

- Στο ΣΕΧ τερματισμού της Ειδικής Διαδρομής ο συνοδηγός 

και ο Κριτής θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία ως 

ανωτέρω. 

13.6 Ο Οργανωτής οφείλει να προμηθεύσει σε όλα τα ΣΕΧ 

αντισηπτικά υλικά & μάσκες. 

14. Τελετή Απονομής Επάθλων 

Ο Οργανωτής πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 

οδηγίες ώστε να ελαχιστοποιεί το κίνδυνο διασποράς ιού. 

14.1 Σε ανοικτούς χώρους ο Οργανωτής πρέπει να 

παροτρύνει τους παρόντες, κάθε 10-15 λεπτά, να τηρούν 

αποστάσεις. Η χρήση μικροφώνου και ηχείων συστήνεται ως 

ένας τρόπος ώστε οι παρευρισκόμενοι να μένουν μακριά 

από το βάθρο απονομής. 

14.2 Συστήνεται με έμφαση η αποφυγή πανηγυρισμών με 

σαμπάνιες ή άλλα υγρά. 

14.3 Σε εσωτερικούς χώρους ο Οργανωτής είναι 

υποχρεωμένος να λάβει τα μέτρα και οδηγίες που δίνει ο 

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας σχετικά με τα 

τετραγωνικά μέτρα και αναλογία τους με 

παρευρισκόμενους. Ο Οργανωτής οφείλει να έχει διαθέσιμα 

αντισηπτικά υλικά και μάσκες. 

14.4 Όλα τα έπαθλα πρέπει να απολυμανθούν και μετά να 

αγγίζονται μόνο από εντεταλμένα άτομα που έχουν 

φροντίσει την απολύμανση των χεριών τους. Κατά τη 

διάρκεια των απονομών τα μετάλλια θα δίνονται στο χέρι 

και δεν θα κρεμιούνται στο λαιμό. Οι απονέμοντες πρέπει να 

προσπαθούν συνεχώς να τηρούν αποστάσεις. 

15. Προσωπικό Οργάνωσης 

15.1 Ο Οργανωτής πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει να 

επικοινωνήσει σε όλα τα μέλη της οργάνωσης όλες τις 
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16. Emergency Units – Medical Staff 

16.1 In case emergency units must intervene to a case of 

accident or illness, then the person that needs help must be 

treated as he is potentially infected by the Covid-19 virus. 

Thus, all members of emergency units must wear 

professional masks, glasses and they have taken care to 

disinfect their hands properly. 

16.2 If a person has symptoms affiliated to Covid-19 virus 

then the doctor assigned to this incident must contact 

immediately the Chief Race Doctor. 

16.3  Any member of emergency units must have as first 

priority to keep himself safe even this may affect his/her 

duties 

 

 

17. Disclosure Statement 

Organizers declare that will make their best effort and take 

all precautions to prevent Covid-19 virus spread during the 

event. Organizing personnel, competitors, team members, 

visitors and spectators cannot accuse Organizing Committee 

or any other institution in case they are infected by any kind 

of virus or illness. 

“Appendix Covid-19” must be considered as integral part of 

event’s Supplementary Regulation. As such, Stewards of the 

Meeting can implement penalties after suggestion by the 

Clerk of the Course which will be based on International 

Sporting Code, the National Sporting Code, the 

Supplementary Regulation and the laws of the country, 

including their appendices.  

 

 

 

Athens, May 7, 2020 

υποχρεωτικές διαδικασίες σχετικά με τη προφύλαξη από τον 

ιό Covid-19 και να διανείμει ικανό αριθμό σε μάσκες και 

αντισηπτικό υλικό. 

15.2 Κάθε μέλος της οργάνωσης πρέπει να αναφέρει άμεσα 

στον ΥΣΑ ή στον Επικεφαλή Ιατρό του Αγώνα ή στον 

Αλυτάρχη κάθε ενέργεια αγωνιζόμενου ή μέλους ομάδας 

που τυχόν είναι επικίνδυνη για τη διασπορά ιού ή δεν 

ακολουθεί τις οδηγίες του παρόντος Παραρτήματος. 

15.3 Κάθε μέλος της οργάνωσης θα πρέπει να έχει ως πρώτη 

προτεραιότητα να προστατεύσει τον εαυτό του έστω και αν 

αυτό επηρεάσει τα καθήκοντα του. 

16. Ομάδες Άμεσης Επέμβασης – Ιατρικό 

Προσωπικό 

16.1 Στη περίπτωση που οι ομάδες άμεσης επέμβασης 

πρέπει να παρέμβουν σε ατύχημα ή αδιαθεσία τότε το 

άτομο που χρήζει βοήθειας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

πιθανά προσβεβλημένο από τον ιό Covid-19. Δηλαδή, όλα τα 

μέλη της ομάδας άμεσης επέμβασης θα πρέπει να φορούν 

επαγγελματικές μάσκες, γυαλιά και θα έχουν φροντίσει τη 

σωστή υγιεινή των χεριών τους. 

16.2 Αν ένα άτομο έχει συμπτώματα που είναι σχετικά με 

τον ιό Covid-19, ο Ιατρός που έχει αναλάβει το περιστατικό 

πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον Επικεφαλής Ιατρό 

του Αγώνα. 

16.3 Κάθε μέλος των ομάδων άμεσης επέμβασης θα πρέπει 

να έχει ως πρώτη προτεραιότητα να προστατεύσει τον εαυτό 

του έστω και αν αυτό επηρεάσει τα καθήκοντα του. 

17. Δημόσια Δήλωση 

Ο Οργανωτής δηλώνει ότι θα κάνει τις καλύτερες δυνατές 

προσπάθειες και θα πάρει όλες τις προφυλάξεις για να 

αποτρέψει τη διάδοση του ιού Covid-19 κατά τη διάρκεια 

της εκδήλωσης. 

Προσωπικό της Οργάνωσης, αγωνιζόμενοι, μέλη ομάδων, 

επισκέπτες και θεατές δεν μπορούν να κατηγορήσουν την 

Οργανωτική Επιτροπή ή άλλο φορέα στη περίπτωση που 

μολυνθούν με οποιοδήποτε είδος ιού ή ασθένειας. 

Το “Παράρτημα Covid-19” πρέπει να λογίζεται ως 

αναπόσπαστο μέρος του Συμπληρωματικού Κανονισμού του 

αγώνα. Ως εκ τούτου, οι Αγωνοδίκες, μετά από πρόταση του 

Αλυτάρχη, μπορούν να επιβάλλουν ποινές βασιζόμενοι στο 

Διεθνή Αθλητικό Κώδικα, τον Εθνικό Αθλητικό Κώδικα, το 
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Συμπληρωματικό Κανονισμό και τους νόμους της χώρας, 

περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων τους. 

 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2020 
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