ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

H GNC αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας ανθρώπων του μπάσκετ, με εις βάθος
γνώση του 3on3, που πλέον αποτελεί Ολυμπιακό Άθλημα.
Η ιδέα για τη διοργάνωση ενός 3on3 tour σε όλη την Ελλάδα, γεννήθηκε πριν αρκετά χρόνια
από τους ανθρώπους του GNC 3on3 και μετά από 5ετη εμπειρία στη διοργάνωση τέτοιων
Events στη Δυτική Ελλάδα, έφθασε το πλήρωμα του χρόνου για τη μετεξέλιξη σε
διοργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας. Η αρχή έγινε πέρυσι, με τη διοργάνωση event εκτός
από την Πάτρα και στη Χαλκίδα.
Φέτος, έχοντας αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες για τα logistics, την τήρηση των μέτρων
προστασίας από την πανδημία και το απαιτούμενο project management διοργανώσεων
μεγάλης γεωγραφικής διασποράς, με επικεφαλής τον Μάκη Γιατρά και ένα έμπειρο team
διοργανωτών στο πλευρό του, προχωράμε στο επόμενο βήμα, την επέκταση σε όλη την
Ελλάδα μέσα από τη διοργάνωση μιας μπασκετικής γιορτής με πανελλήνια εμβέλεια.
H εταιρεία GNC ζητά την άδεια τέλεσης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την
διοργάνωση των 3 on 3 basketball tournament στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 11/6/2021
έως τις 13/6/2021 και στα Χανιά Κρήτης από τις 4/6/2021 έως τις 6/6/2021. Τα εν λόγω
διοργανώνονται σε συνεργασία με την Περιφέρεια και έχουν ως σκοπό την επανένταξη
των πολιτών στον αθλητισμό μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής λόγω του Covid –
19.
Σας γνωστοποιούμε πως θα τηρήσουμε όλους τους κανονισμούς του υγειονομικού
πρωτοκόλλου που έχει αναρτήσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ώστε να διεξαχθεί
μια γιορτή του μπάσκετ με ασφάλεια για τους συμμετέχοντες και την κοινωνία του
Ηρακλείου και των Χανίων.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης υγειονομικών πρωτοκόλλων διοργανώσεων εκτός
σταδίου (από 30/05/2021) επιτρέπονται οι εκτός σταδίου διοργανώσεις με την

προϋπόθεση ότι ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός συμμετεχόντων είναι τα 300 άτομα. Το
υγειονομικό πρωτόκολλο της GNC 3on3 Basketball Tournaments περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 Χρήση μάσκας Υποχρεωτική σε όλους τους χώρους. Εξαιρούνται οι αθλητές μόνο
κατά την διάρκεια της άσκησης (χρήση μάσκας μέχρι την εκκίνηση και ξανά μετά
τον τερματισμό.)
 Χρήση γαντιών μιας χρήσης Μόνο κατά την μεταφορά ιματισμού και την παροχή
ιατρικής βοήθειας. Αντί της χρήσης γαντιών συστήνεται η συχνή απολύμανση των
χεριών.
 Έλεγχος συμμετεχόντων αθλούμενων: Μοριακός (RT-PCR) 24-48 ώρες πριν τον
αγώνα ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) την ημέρα του αγώνα ή
αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το τελευταίο 24ώρο πριν τον αγώνα (αν υπάρχουν
διαδοχικές μέρες αγώνες, π.χ. Παρ-Σαβ-Κυρ, 1 τεστ πριν τον πρώτο αγώνα. Αν οι
αγωνιστικές μέρες είναι πάνω από τρεις (3) τότε 1 τεστ ανά τρία (3) 24ωρα.)
 Εάν θα γίνει ομαδική μετακίνηση των συμμετεχόντων για τους αγώνες, συστήνεται
το testing να γίνει πριν την μετακίνηση (πριν την επιβίβαση σε αεροπλάνο, πούλμαν
κτλ.), εφόσον όμως τηρούνται τα όρια της ως άνω παραγράφου. Έλεγχος του
προσωπικού της διοργάνωσης
 Self test σε όλο το προσωπικό της διοργάνωσης την ημέρα του αγώνα.
 Αριθμός συμμετεχόντων αθλούμενων 300 άτομα
 Σύσταση για αποφυγή εναγκαλισμών και χειραψιών.
 Δεν επιτρέπονται τελετές απονομών. Μπορεί να γίνει όμως μια προσαρμογή και οι
αθλούμενοι να παραλαμβάνουν οι ίδιοι τα μετάλλιά τους από ένα τραπέζι, χωρίς
επαφή, χωρίς συνωστισμό.
 Θεατές Απαγορεύεται η παρουσία θεατών σε όλους τους αγώνες.
 Οδηγίες απολύμανσης κοινών οργάνων/εξοπλισμού Σύμφωνα με τις Οδηγίες του
ΕΟΔΥ για τον καθαρισμό/απολύμανση μη υγειονομικών χώρων :
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-miygeionomikonmonadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov

Συστήνεται απολύμανση πριν και μετά από την χρήση του εξοπλισμού

 Διαχείριση κρούσματος σε αθλούμενους, τεχνικό επιτελείο ή προσωπικό συλλόγου/
ομοσπονδίας/εγκατάστασης: Οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό
Ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό: https://eody.gov.gr/
wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf
 Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων αθλούμενων, προσωπικού, κριτών κτλ. για τους
σκοπούς της διοργάνωσης θα γίνονται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για
τις μεταφορές.
 Τα συνολικά αποτελέσματα των ελέγχων covid - 19 συνολικά για την διοργάνωση
θα αποστέλλονται στο email της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α.
και στο email : covid19@gga.gov.gr (δεν χρειάζεται και στον ΕΟΔΥ ή στην Γ.Γ.Π.Π.)

 Θα γίνει χρήση του Δελτίου Καταγραφής εισερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση
: Κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση (από
06/04/2021)

 Οι προ-εγγραφές για τη διοργάνωση θα γίνουν ηλεκτρονικά, ώστε να μειωθεί όσο
δυνατόν η επικοινωνία και επαφές με τη γραμματεία.
 Στις περιπτώσεις που τα τεστ αντιγόνου ταχείας ανίχνευσης (rapid test)
διενεργούνται από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, για την λήψη Βεβαίωσης αποτελέσματος, ο
ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται στην πλατφόρμα www.gov.gr και στο πεδίο «Υγεία
και πρόνοια». Κατόπιν στο πεδίο «Κορωνοϊος COVID-19 και «Βεβαίωση αρνητικού
διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Εκτός αν ο ΕΟΔΥ αποστέλλει sms με
το αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ στο κινητό του αθλούμενου, οπότε γίνεται και
αυτό αποδεκτό.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Εμβολιασμένοι : η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Υπ.
Υγείας θα αποφανθεί συνολικά για τους εμβολιασμένους στο σύνολο των
κοινωνικών δραστηριοτήτων. Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για απαλλαγή τους
από το testing. Τεστ αντιγόνου από κλιμάκια του ΕΟΔΥ: Στις περιπτώσεις που τα
τεστ αντιγόνου ταχείας ανίχνευσης (rapid test) διενεργούνται από κλιμάκια του
ΕΟΔΥ, για την λήψη Βεβαίωσης αποτελέσματος, ο ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται
στην πλατφόρμα www.gov.gr και στο πεδίο «Υγεία και πρόνοια». Κατόπιν στο πεδίο
«Κορωνοϊος COVID-19 και «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού
COVID-19». Για τις περιπτώσεις ανήλικων αθλητών που διενεργούν τεστ αντιγόνου
ταχείας ανίχνευσης (rapid test) σε κλιμάκια του ΕΟΔΥ, θα προβλεφθεί διαδικασία
μέσω ΚΕΠ για τη λήψη Βεβαίωσης αποτελέσματος και θα ανακοινωθούν νεότερα
επί του θέματος τις προσεχείς μέρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αθανάσιος Σουφλιάς
Email επικοινωνίας: info@gnc3on3.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 6948209086

