
 

                      

APPENDIX – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

COVID19 

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, gloves 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 
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 

1. Γενικά 
1.1 Το παρϊν παράρτθμα κζτει το πλαίςιο ενεργειϊν που 
αναλαμβάνουν οι Οργανωτζσ ζτςι ϊςτε να προςτατευκοφν τα 
άτομα από τον ιό Covid-19 κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. 
Το παράρτθμα κα ανανεϊνεται τακτικά ζτςι ϊςτε να 
ακολουκεί τουσ κανονιςμοφσ και οδθγίεσ που εκδίδονται από: 
- Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Υγείασ 
- Εκνικό Οργανιςμό Δθμόςιασ Υγείασ 
- ΔΟΑ 
- ΟΜΑΕ 
Προτείνεται εμφατικά τα άτομα που εμπλζκονται με 
οποιοδιποτε τρόπο ςτον αγϊνα να ακολουκοφν τισ οδθγίεσ 
και να ενθμερϊνονται για όποια νζα οδθγία. 
1.2 Οι Οργανωτζσ πρζπει να διακζτουν αντιςθπτικά υλικά, 
γάντια και μάςκεσ ςε κάκε ενδεδειγμζνο χϊρο του αγϊνα. 
1.3 Οι Οργανωτζσ πρζπει να διανζμουν φυλλάδια για τθ 
πρόλθψθ μετάδοςθσ του ιοφ Covid-19 ςε όλα τα άτομα που 
εμπλζκονται ςτον αγϊνα. Αν ο αγϊνασ ζχει ςυμμετζχοντεσ 
από παραπάνω από μία (1) χϊρα τότε τα φυλλάδια πρζπει να 
είναι ςτα Αγγλικά και ςτθ τοπικι γλϊςςα τθσ χϊρασ που 
φιλοξενεί τθν εκδιλωςθ. 
1.4 Εφόςον πραγματοποιθκεί ενθμζρωςθ για τον αγϊνα, οι 
Οργανωτζσ πρζπει να αναφζρουν με λεπτομζρεια όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται για τθν αποφυγι εξάπλωςθσ 
του ιοφ Covid-19. 
1.5 Το παρϊν Παράρτθμα είναι ςε ιςχφ για όςο διάςτθμα οι 
Αρχζσ υποχρεϊνουν για κανονιςμοφσ πρόλθψθσ για τον ιό 
 Covid-19. 
1.6 Το ελλθνικό κείμενο του παρόντοσ Παραρτιματοσ είναι 
αυτό που δεςμεφει τον Οργανωτι για τθν ορκι εφαρμογι 
του. 

2. Προςωπικά Δεδομζνα 
Προςωπικά δεδομζνα που δίνονται ςτουσ Οργανωτζσ, 
διαχειρίηονται με βάςθ το κανονιςμό GDPR. 

3. Εγγραφι ςτον Αγώνα 
3.1 Οι αγωνιηόμενοι, εκτόσ των άλλων εγγράφων, είναι 
υποχρεωμζνοι να ςυμπλθρϊςουν και το “Ερωτθματολόγιο 
Υγείασ” και να το αποςτείλουν ςτον Οργανωτι τουλάχιςτον 
τρεισ (3) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα. Αν για όποιο 
λόγο το “Ερωτθματολόγιο Υγείασ” δεν κατατεκεί εμπρόκεςμα 
ι δεν είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο, τότε 
ςε αυτό το άτομο δεν κα επιτραπεί να ςυμμετζχει ι να 
παρίςταται ςτουσ χϊρουσ του αγϊνα. 
3.2 Το “Ερωτθματολόγιο Υγείασ” είναι απαραίτθτο να 
ςυμπλθρωκεί και από όλα τα άτομα που περιλαμβάνονται ςε 
μία ομάδα. Δθλαδι, μθχανικοί, βοθκθτικό προςωπικό, 
καλεςμζνοι, κλπ είναι υποχρεωμζνοι να το αποςτείλουν ςτον 
Οργανωτι τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ του 
αγϊνα. 
3.3 Στθ περίπτωςθ που αγωνιηόμενοσ, ομάδα ι άλλο 
εμπλεκόμενο άτομο αποτφχει να κατακζςει εμπρόκεςμα και 
πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο το “Ερωτθματολόγιο Υγείασ”, τότε ο 



 

                      

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 and gloves.  
- 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 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 

Οργανωτισ ζχει το δικαίωμα να αρνθκεί κάκε επιςτροφι 
χρθμάτων που αφοροφν Παράβολο Συμμετοχισ, ζξοδα 
διαμονισ ι κάκε άλλο ζξοδο που ςχετίηεται με τον αγϊνα. 
3.4 Το “Ερωτθματολόγιο Υγείασ” είναι διακζςιμο από τον 
Οργανωτι τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ πριν από τθν 
ζναρξθ του αγϊνα και λογίηεται ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
Διλωςθσ Συμμετοχισ του αγϊνα. 

4. Covid-19 υμπτώματα και Σεςτ 
4.1 Στθ περίπτωςθ που άτομο εμπλεκόμενο με τον αγϊνα ζχει 
ςυμπτϊματα που υποδεικνφουν μόλυνςθ από Covid-19, θ 
παρακάτω διαδικαςία πρζπει να ακολουκθκεί: 
-  Καλεί άμεςα τον Υπεφκυνο Σχζςεων με Αγωνιηόμενουσ (ΥΣΑ) 
ι τον επικεφαλισ Ιατρό του αγϊνα. 
- Κρατά απόςταςθ από άλλα άτομα και φορά άμεςα μάςκα 
και γάντια. 
- Αν βρίςκεται ςτο Service Park ι ςε άλλο ανοικτό χϊρο 
κρατοφνται οι αποςτάςεισ με άλλα άτομα. Αν βρίςκεται ςε 
ξενοδοχείο ι άλλθ εγκατάςταςθ του αγϊνα τότε 
απομονϊνεται από μόνοσ του ζωσ να λάβει οδθγίεσ από τον 
ΥΣΑ λθ τον επικεφαλι Ιατρό του Αγϊνα. 
- Δεν επιτρζπεται να μεταβεί από μόνοσ του ςε νοςοκομείο. 
- Ο ΥΣΑ ι ο επικεφαλισ Ιατρόσ του Αγϊνα επικοινωνεί με τον 
Εκνικό Οργανιςμό Δθμόςιασ Υγείασ και κανονίηει τον τρόπο 
μετάβαςθσ του ατόμου ςτο νοςοκομείο. 
4.2 Ο Οργανωτισ οφείλει να δϊςει γραπτζσ πλθροφορίεσ ςε 
όλα τα άτομα που εμπλζκονται ςτον αγϊνα ςχετικά με το 
πλθςιζςτερο νοςοκομείο ι κζντρο υγείασ ι εργαςτιριο όπου 
μπορεί να πραγματοποιιςει τεςτ για Covid-19. Στθ περίπτωςθ 
που ζνα άτομο επικυμεί να κάνει τζτοιο τεςτ, κα πρζπει να 
επικοινωνιςει πρϊτα με τον επικεφαλι Ιατρό του Αγϊνα για 
να λάβει οδθγίεσ. Το τεςτ για Covid-19 δεν είναι υποχρεωτικό 
εκτόσ αν υπάρχει άλλθ οδθγία από τθ κυβζρνθςθ. 

5. Service Park 
Οι παρακάτω οδθγίεσ κα εφαρμόηονται ϊςτε να αποφευχκεί 
πικανι διαςπορά του ιοφ Covid-19. 
5.1 Γενικά 
Είςοδοσ και ζξοδοσ ςτο Service Park επιτρζπεται μόνο ςτα 
εξουςιοδοτθμζνα άτομα από τθν Οργάνωςθ και που κατζχουν 
τθ “Κάρτα Ειςόδου Service Park” 
Θεατζσ και επιςκζπτεσ δεν επιτρζπεται να ειςζρχονται ςτο 
Service Park. 
Συςτινεται με ζμφαςθ ο χϊροσ του Service Park να ζχει 
περιμετρικά φράκτθ για τθν αποφυγι ειςόδου ατόμων μθ-
εξουςιοδοτθμζνων. 
Το Service Park πρζπει να ζχει το πολφ μία (1) είςοδο και μία 
(1) ζξοδο. Συςτινεται με ζμφαςθ θ ελάχιςτθ απόςταςθ 
μεταξφ ειςόδου και εξόδου να είναι τουλάχιςτον δζκα (10) 
μζτρα. 
Η είςοδοσ και ζξοδοσ του Service Park πρζπει να φυλάςςεται 
από εντεταλμζνο προςωπικό για τον ζλεγχο ειςόδου μθ-
εξουςιοδοτθμζνων ατόμων. 
5.2 Ομάδεσ 
Ο Οργανωτισ παραχωριςει χϊρο ςτισ ομάδεσ ςε αναλογία 
τουλάχιςτον 10τ.μ. ανά διαπιςτευμζνο άτομο. Ο Οργανωτισ 
πρζπει να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε θ ομάδεσ 



 

                      

forcing the usage of masks in open areas like Service Park but 
it is strongly recommended. 
5.2.2 Gloves (single use) available to all team persons and in 
number that is substantial for all days and hours of the race. 
Organizers are not forcing the usage of gloves in Service Park 
but it is strongly recommended. 
5.2.3 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. 
5.2.4 Teams are obliged to have special trash cans only for 
dropping used masks and gloves. These cans must be in a 
sufficient number compared to the number of team members. 
Organizers are responsible to inform teams where these trash 
cans can be emptied. Organizers will empty trash cans as 
frequent as possible. 
5.2.5 Team members, Organizing Personnel and any other 
person have to take social distance measures and avoid 
handshakes, hugs, kissing. 
5.2.6 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 and gloves. Organizers will 
provide masks and gloves in the H.Q. entrance along with 
antiseptic products. In H.Q. exit will be positioned a special 
trash can for gloves and masks. 
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). Documents 
must be submitted at least three (3) days before the start of 
the race. 

προερχόμενεσ από τθν ίδια χϊρα ι πόλθ να είναι 
τοποκετθμζνεσ ςτον ίδιο χϊρο. 
Οι ομάδεσ είναι υπεφκυνεσ για τθν υγιεινι και προφφλαξθ 
των μελϊν τθσ και υποχρεοφται να ζχει για χριςθ: 
5.2.1 Μάςκεσ για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ. Ο Οργανωτισ 
ςυςτινει με ζμφαςθ αλλά δεν υποχρεϊνει τθ χριςθ μάςκασ 
ςε ανοικτοφσ χϊρουσ όπωσ το Service Park. 
5.2.2 Γάντια μίασ χριςθσ για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ και ςε 
ποςότθτα επαρκι για όλεσ τισ θμζρεσ και ϊρεσ του αγϊνα. Ο 
Οργανωτισ ςυςτινει με ζμφαςθ αλλά δεν υποχρεϊνει τθ 
χριςθ γαντιϊν ςε ανοικτοφσ χϊρουσ όπωσ το Service Park. 
5.2.3 Αντιςθπτικά υλικά για όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ και ςε 
ποςότθτα επαρκι για όλεσ τισ θμζρεσ και ϊρεσ του αγϊνα. 
Συςτινεται θ ςυχνι χριςθ. 
5.2.4 Οι ομάδεσ υποχρεοφνται να ζχουν ειδικοφσ κάδουσ 
απόρριψθσ για γάντια και μάςκεσ. Αυτοί οι κάδοι πρζπει να 
είναι ςε ικανό αρικμό ςε ςχζςθ με τα μζλθ τθσ ομάδασ. Ο 
Οργανωτισ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τισ ομάδεσ για το 
που κα αδειάηονται οι κάδοι των ομάδων. 
5.2.5 Μζλθ ομάδων, προςωπικό Οργάνωςθσ και κάκε άλλο 
άτομο οφείλει να κρατά αποςτάςεισ και να αποφεφγει 
χειραψίεσ, αγκαλιάςματα, φιλιματα. 
5.2.6 Στουσ Στακμοφσ Ελζγχου Χρόνου ςτθ είςοδο και ζξοδο 
του Service Park, οι ςυνοδθγοί και οι Κριτζσ οφείλουν να 
ακολουκοφν τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο 13.5. 

6. Κζντρο Αγώνα 
Ο Οργανωτισ υποχρεοφται να δθμιουργιςει απόςταςθ 
τουλάχιςτον 1.5 μζτρων ανάμεςα ςε κάκε κζςθ εργαςίασ. 
Όλα τα άτομα που ειςζρχονται ι εργάηονται πρζπει να 
φοροφν μάςκεσ και γάντια. Ο Οργανωτισ κα παρζχει 
αντιςθπτικά υλικά, γάντια και μάςκεσ ςτθν είςοδο του χϊρου 
και κα τοποκετιςει ειδικό κάδο απόρριψθσ. 
6.1 Μετά τθν ολοκλιρωςθ του Διοικθτικοφ Ελζγχου δεν 
επιτρζπεται θ είςοδοσ ςε κανζνα άτομο εκτόσ από αυτά που 
εργάηονται ςε αυτό το χϊρο. 
6.2 Αγωνιηόμενοι, μζλθ ομάδων, δθμοςιογράφοι και όποιο 
άλλο άτομο ζχει οποιοδιποτε αίτθμα ι ερϊτθμα πρζπει να 
απευκφνεται πρϊτα ςτον ΥΣΑ. Αν ο ΥΣΑ εκτιμά ότι αυτό το 
άτομο πρζπει να ειςζλκει ςτο Κζντρο του Αγϊνα τότε κα 
ηθτιςει πρϊτα ζγκριςθ από τον Διευκυντι του Αγϊνα ι τον 
Αλυτάρχθ. Για τθν αποφυγι αιτθμάτων ειςόδου ςτο χϊρο ο 
Οργανωτισ κα λειτουργεί online πλατφόρμα (πχ zoom ι 
WhatsApp) ϊςτε να απευκφνονται μζςω αυτισ οι 
αγωνιηόμενοι, οι αρχθγοί ομάδων και οι δθμοςιογράφοι. 
6.3 Ο Οργανωτισ πρζπει να παρζχει ςυχνό κακαριςμό του 
χϊρου και ειδικά ςτισ τουαλζτεσ οι οποίεσ, εφόςον είναι 
εφικτό, κα διαχωρίηονται ςε αντρικζσ και γυναικείεσ. 
6.4 Δεν επιτρζπεται θ χριςθ κλιματιςτικϊν και μθχανθμάτων 
ανακφκλωςθσ του αζρα εντόσ του χϊρου. 

7. Διοικθτικόσ Ζλεγχοσ 
Για να περιοριςτεί θ ςυνάκροιςθ αγωνιηομζνων και για 
κρατθκοφν οι αποςτάςεισ, οι ακόλουκεσ διαδικαςίεσ πρζπει 
να εφαρμοςτοφν για το Διοικθτικό ζλεγχο. 
7.1 Όλα τα ζγγραφα που είναι απαραίτθτα για τθν 
ολοκλιρωςθ του Διοικθτικοφ Ελζγχου κα αποςτζλλονται ςτον 



 

                      

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, mask, 
gloves. 

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: 
- Wear gloves and strongly recommended to wear mask. 
- Engage vehicle’s handbrake 
- 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 must wear gloves and strongly recommended 
to wear mask. Also,  
- Scrutineers must instruct the Team person to follow step by 

Οργανωτι με email (όχι μζςω WhatsApp, Viber, Messenger, 
κλπ). Αυτά τα ζγγραφα πρζπει να αποςταλοφν τουλάχιςτον 
τρεισ (3) θμζρεσ πριν τθν εκκίνθςθ του αγϊνα. 
7.2 Στο επίςθμο πρόγραμμα του αγϊνα κα προγραμματιςτεί 
χρόνοσ για Διοικθτικό Ζλεγχο και μόνο για: 
- Πλθρωμι τυχόν υπολοίπου Παραβόλου Συμμετοχισ. 
- Πλθρωμι εγγυιςεων (πχ ςυςκευι GPS) 
- Πλθρωμι υπθρεςιϊν μεταφοράσ. 
- Επίδειξθ πρωτότυπων εγγράφων 
- Παράδοςθ από τον Οργανωτι τθσ τςάντασ αγωνιηομζνου 
(αρικμοί ςυμμετοχισ, αυτοκόλλθτα, κλπ). 
7.3 Η διαδικαςία Διοικθτικοφ Ελζγχου κα ολοκλθρϊνεται ςε 
ςυγκεκριμζνο χρόνο για κάκε αγωνιηόμενο. Ο Οργανωτισ κα 
ανακοινϊςει ςτο Συμπλθρωματικό Κανονιςμό ι με Δελτίο 
Πλθροφοριϊν κακϊσ και ςτον επίςθμο πίνακα πλθροφοριϊν 
του αγϊνα, τθν ακριβι ϊρα προςζλευςθσ κάκε 
αγωνιηόμενου. 
7.4 Για κάκε αγωνιςτικό όχθμα επιτρζπεται θ είςοδοσ μόνο 
ενόσ (1) ατόμου για τθ διεξαγωγι του Διοικθτικοφ Ελζγχου. 
Θα πρζπει να ακολουκείται θ διαδικαςία υγιεινισ από όλουσ 
τουσ ειςερχόμενουσ, πλφςιμο χεριϊν, μάςκα, γάντια. 

8. Σεχνικόσ Ζλεγχοσ 
Για να περιοριςτεί θ ςυνάκροιςθ αγωνιηομζνων και για 
κρατθκοφν οι αποςτάςεισ, οι ακόλουκεσ διαδικαςίεσ πρζπει 
να εφαρμοςτοφν για το Τεχνικό Ζλεγχο. 
8.1 Ο Οργανωτισ πρζπει να προςδιορίςει ςυγκεκριμζνο χϊρο 
όπου κα πρζπει να εμφανιςτοφν τα αγωνιςτικά οχιματα για 
Τεχνικό ζλεγχο. Αυτόσ ο χϊροσ κα πρζπει να είναι 
προςβάςιμοσ  από περιοριςμζνο αρικμό εξουςιοδοτθμζνων 
ατόμων. Ο χϊροσ του Τεχνικοφ Ελζγχου προτείνεται να ζχει 
μία (1) μόνο είςοδο και μία (1) μόνο ζξοδο. Η είςοδοσ και 
ζξοδοσ κα πρζπει να φυλάςςεται από εντεταλμζνα από τον 
Οργανωτι άτομα και να αποτρζπουν τθν είςοδο ςε μθ 
εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα. 
8.2 Για κάκε αγωνιςτικό όχθμα επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτο 
χϊρο του Τεχνικοφ ζλεγχου μόνο ενόσ ατόμου – μζλουσ τθσ 
ομάδασ που κα φζρει και όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα. Αυτό 
το άτομο – μζλοσ τθσ ομάδασ αμζςωσ μόλισ ειςζλκει με το 
αγωνιςτικό όχθμα ςτο χϊρο του Τεχνικοφ ελζγχου κα πρζπει 
να ακολουκιςει τθ παρακάτω διαδικαςία: 
- Να φορά γάντια και ςυςτινεται ζνκερμα να φορά και 
μάςκα. 
- Να βάλει χειρόφρενο ςτο αυτοκίνθτο. 
- Να πραγματοποιιςει μόνοσ του εκκίνθςθ κινθτιρα και 
ςβιςιμο αυτοφ από το Γενικό Διακόπτθ ρεφματοσ δφο φορζσ 
(μία από εςωτερικό και μία από εξωτερικό διακόπτθ) και 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των Τεχνικϊν Εφόρων. 
- Να ανοίξει πλιρωσ όλεσ τισ πόρτεσ 
- Να ανοίξει τθ πίςω πόρτα (αν υπάρχει) 
- Να ανοίξει και ςτθρίξει με αςφάλεια το καπϊ του κινθτιρα. 
- Να τοποκετιςει μόνοσ του ςε τραπζηι όλο τον εξοπλιςμό 
αςφαλείασ (κράνθ, Hans, φόρμεσ, εςϊρουχα, κλπ) και των 
δφο μελϊν του πλθρϊματοσ και με τζτοιο τρόπο που να είναι 
εμφανι τα ταμπελάκια τθσ homologation. 
- Να απομακρυνκεί ςε απόςταςθ 2 μζτρων από το όχθμα και 
να περιμζνει οδθγίεσ από τουσ Τεχνικοφσ Εφόρουσ. 



 

                      

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, gloves 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. 

 
 
 
 
 
 
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 and gloves 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 

- Να ςυλλζξει μόνοσ του τον εξοπλιςμό αςφαλείασ (κράνθ, 
Hans, φόρμεσ, εςϊρουχα, κλπ) και των δφο μελϊν του 
πλθρϊματοσ. 
- Να βγάλει το όχθμα εκτόσ του χϊρου Τεχνικοφ ελζγχου 
αμζςωσ μόλισ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία. 
8.3 Οι Τεχνικοί Ζφοροι πρζπει να φοροφν γάντια και 
ςυςτινεται ζνκερμα θ χριςθ μάςκασ. Επίςθσ, 
- Οι Τεχνικοί Ζφοροι πρζπει να υποδεικνφουν ςτο μζλοσ τθσ 
ομάδασ να ακολουκεί βιμα-βιμα τθ παραπάνω διαδικαςία. 
- Να αποφεφγεται το άγγιγμα το εξοπλιςμοφ αςφαλείασ των 
αγωνιηομζνων. 
- Να πραγματοποιοφν πρϊτο από κάκε άλλο ζλεγχο τον 
ζλεγχο λειτουργίασ των διακοπτϊν θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 
- Να προςεγγίηουν το όχθμα μόνο όταν όλεσ οι πόρτεσ και 
καπϊ είναι πλιρωσ ανοικτά και παράλλθλα  το μζλοσ τθσ 
ομάδασ είναι ςε απόςταςθ 2 μζτρων. 
- Να αποφεφγουν να αγγίηουν το όχθμα όςο αυτό είναι εφικτό 
- Να αποφεφγουν να τουσ προςεγγίηει το μζλοσ τθσ ομάδασ 
για απάντθςθ ςε απορίεσ που τυχόν ζχουν. 
8.4 Στθ περίπτωςθ που παρζχονται από τον Οργανωτι 
ςυςκευζσ εντοπιςμοφ GPS και “Car-to-Car alarm” τότε θ 
διαδικαςία τοποκζτθςθσ τουσ γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ 
του Τεχνικοφ Ελζγχου από μζλοσ τθσ ομάδασ με τθν επίβλεψθ 
τθσ Οργάνωςθσ. 
8.5 Ο Οργανωτισ πρζπει να παρζχει αντιςθπτικά υλικά, 
γάντια και μάςκεσ δίπλα από τραπζηι εναπόκεςθσ του 
εξοπλιςμοφ αςφαλείασ. Ζνασ ειδικόσ κάδοσ απόρριψθσ πρζπει 
να υπάρχει πλθςίον του τραπεηιοφ. 

9. Ενθμζρωςθ Αγωνιηομζνων 
Ο Οργανωτισ κα πρζπει να αποφεφγει τθ διαδικαςία 
ενθμζρωςθσ αγωνιηομζνων. Προτείνεται θ πραγματοποίθςθ 
του μζςω τθλεδιάςκεψθσ ι διανομι ζντυπων ςθμειϊςεων.  
Αν αποφαςιςτεί να διεξαχκεί ενθμζρωςθ τότε οι ακόλουκεσ 
προφυλάξεισ κα πρζπει να λθφκοφν. 
9.1 Διεξαγωγι τθσ ενθμζρωςθσ ςε ανοικτό χϊρο αν αυτό το 
επιτρζπουν οι καιρικζσ ςυνκικεσ. Στθ περίπτωςθ αυτι οι 
αγωνιηόμενοι πρζπει να ςτζκονται ςε απόςταςθ όχι μικρότερθ 
του 1 μζτρου ο ζνασ από τον άλλον. Ο χρόνοσ τθσ ενθμζρωςθσ 
κα πρζπει να περιοριςτεί κατά το δυνατό. 
9.2 Εφόςον θ ενθμζρωςθ γίνει ςε κλειςτό χϊρο τότε οι 
αγωνιηόμενοι πρζπει να κάκονται ςε απόςταςθ όχι μικρότερθ 
του 1,5 μζτρα ο ζνασ από τον άλλον. Ο εκτελϊν τθν 
ενθμζρωςθ πρζπει να βρίςκεται ςε απόςταςθ αςφαλείασ. Η 
χριςθ μάςκασ και γαντιϊν είναι υποχρεωτικι για όλουσ. 
Μάςκα μπορεί να μθ φορά μόνο αυτόσ που εκτελεί τθν 
ενθμζρωςθ. Ο χρόνοσ τθσ ενθμζρωςθσ κα πρζπει να 
περιοριςτεί κατά το δυνατό. 
9.3 Ο Οργανωτισ πρζπει να αποφφγει τθ διανομι 
οποιουδιποτε υλικοφ. 
9.4 Δεν επιτρζπεται θ χριςθ κλιματιςτικϊν και μθχανθμάτων 
ανακφκλωςθσ του αζρα εντόσ του χϊρου. 

10. Εκδιλωςθ Καλωςορίςματοσ 
Ο Οργανωτισ πρζπει να αποφεφγει τθ διεξαγωγι εκδιλωςθσ 
καλωςορίςματοσ. Αν αποφαςιςτεί θ διεξαγωγι τότε οι 
ακόλουκεσ προφυλάξεισ κα πρζπει να λθφκοφν. 



 

                      

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. 
10.4 Not obligatory but strongly recommended the use of 
gloves, masks by all attendants. Organizer must provide access 
to antiseptic products, gloves 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 
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 

10.1 Διεξαγωγι τθσ εκδιλωςθσ ςε ανοικτό χϊρο αν αυτό το 
επιτρζπουν οι καιρικζσ ςυνκικεσ. 
10.2 Σε περίπτωςθ διεξαγωγισ τθσ εκδιλωςθσ ςε κλειςτό 
χϊρο ο Οργανωτισ κα πρζπει να πιςτοποιιςει ότι ζχει γίνει 
επιτυχισ  απολφμανςθ του χϊρου. 
10.3 Ο χϊροσ (ςε τ.μ.) όπου διεξάγεται θ εκδιλωςθ και ο 
αρικμόσ των παρευριςκομζνων κα πρζπει να 
ςυμμορφϊνονται με τισ οδθγίεσ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ 
Δθμόςιασ Υγείασ. 
10.4 Συνιςτάται ζνκερμα θ χριςθ μάςκασ και γαντιϊν από 
όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ. Ο Οργανωτισ πρζπει να 
παρζχει αντιςθπτικά υλικά, μάςκεσ, γάντια. Ειδικοί κάδοι 
απόρριψθσ πρζπει να είναι ςε ςθμεία εμφανι. 

11. Πανθγυρικι Εκκίνθςθ Αγώνα. 
Προτείνεται με ζμφαςθ ο Οργανωτισ να μθ περιλαμβάνει ςτο 
πρόγραμμα του αγϊνα Πανθγυρικι Εκκίνθςθ ϊςτε να 
αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ κεατϊν. Επίςθσ για να 
αποφευχκεί θ ςφναξθ αγωνιηομζνων, μελϊν ομάδων και 
επιςκεπτϊν τθν ίδια ςτιγμι ςτον ίδιο χϊρο. Αν ο Οργανωτισ 
αποφαςίςει τθ πραγματοποίθςθ Πανθγυρικισ Εκκίνθςθσ τότε 
είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει τα μζτρα και οδθγίεσ που δίνει 
ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Υγείασ. 

12. Τπζρ-Ειδικι Διαδρομι 
Δεν επιτρζπεται θ διεξαγωγι υπζρ-ειδικισ διαδρομισ με 
ςκοπό τθν αποφυγι προςζλκυςθσ κεατϊν. 
Κατατακτιρια Ειδικι Διαδρομι μπορεί να ςυμπεριλθφκεί ςτο 
πρόγραμμα του αγϊνα μόνο αν μπορεί να προβλεφκεί θ 
περιοριςμζνθ παρουςία κεατϊν. Για αυτό το λόγο προτείνεται 
να διεξάγεται ςε τόπο και χρόνο που να δυςκολεφει τθ 
προςζλευςθ κεατϊν. 

13. Ειδικζσ Διαδρομζσ 
Ο Οργανωτισ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ ακόλουκεσ 
οδθγίεσ ϊςτε να ελαχιςτοποιεί τθ παρουςία κεατϊν, να 
προςτατεφει τουσ αγωνιηόμενουσ και Κριτζσ κακϊσ και το 
Προςωπικό Άμεςθσ Επζμβαςθσ. 
13.1 Ο Οργανωτισ πρζπει να αποφεφγει τθ διαφιμιςθ των 
Ειδικϊν Διαδρομϊν, τθ διαδρομι και το ωράριο τουσ κακϊσ 
και τα ςθμεία εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ. 
13.2 Η Ειδικι Διαδρομι πρζπει να απομονωκεί όςο πιο πολφ 
είναι δυνατό. Δθλαδι, ελάχιςτθ και επιτθροφμενθ πρόςβαςθ 
για κεατζσ. Οι κφριοι δρόμοι πρόςβαςθσ ςτθν Ειδικι 
Διαδρομι κα πρζπει να αποκλείονται από τον Οργανωτι. 
13.3 Η πρόςβαςθ κεατϊν πρζπει να περιορίηεται ςε δφο (2) 
ϊρεσ πριν τθν εκκίνθςθ του πρϊτου αγωνιςτικοφ οχιματοσ. 
13.4 Τα οχιματα αςφαλείασ τθσ Ειδικισ Διαδρομισ, “000”, 
“00”, “0” πρζπει να ενθμερϊνουν τον Αλυτάρχθ για ςθμεία 
ςυνωςτιςμοφ κεατϊν. Αν αυτό ςυμβεί κα πρζπει να 
ενθμερωκοφν για τισ αποςτάςεισ που πρζπει να κρατοφν και 
να φοροφν μάςκεσ. 
13.5  Στο Σθμείο Ελζγχου Χρόνου (ΣΕΧ) ςτθν αρχι τθσ Ειδικισ 
Διαδρομισ θ παρακάτω διαδικαςία πρζπει να ακολουκείται 
από αγωνιηόμενουσ, Κριτζσ και Προςωπικό Άμεςθσ 
Επζμβαςθσ. 
-  Κατά τθ διάρκεια προετοιμαςίασ του ΣΕΧ ο χϊροσ “NO-GO” 
για κεατζσ κα πρζπει να είναι όςο μεγαλφτεροσ γίνεται και ςε 



 

                      

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, 
masks and gloves. 

 
 
 
 
 
 
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 and gloves. 
14.4 All prizes must me decontaminated and after that to be 
touched only by appointed personnel who wears gloves. 
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 

κάκε περίπτωςθ να είναι ζτςι χωροκετθμζνοσ που να 
αποκλείει κεατζσ να πλθςιάηουν ςε απόςταςθ μικρότερθ των 
δζκα (10) μζτρων από τισ πινακίδεσ ΣΕΧ και όλεσ τισ νοθτζσ 
γραμμζσ μεταξφ αυτϊν. 
- Το Προςωπικό Άμεςθσ Επζμβαςθσ κα τοποκετοφνται με 
τζτοιο τρόπο ϊςτε να κρατοφν αποςτάςεισ και μεταξφ τουσ 
αλλά και με τουσ Κριτζσ του ΣΕΧ. 
- Όταν αγωνιςτικά οχιματα φκάνουν με προάφιξθ ςτθ 
προειδοποιθτικι πινακίδα του ΣΕΧ τότε κα πρζπει να 
ςτακμεφουν με τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρα απόςταςθ 
μεταξφ τουσ. Οι αγωνιηόμενοι μποροφν να εξζρχονται των 
οχθμάτων αλλά δεν μποροφν να ςυνακροίηονται ςε αρικμό 
που υπερβαίνει τουσ δζκα (10). 
- Οι ςυνοδθγοί δεν επιτρζπεται να περπατιςουν ζωσ το 
τραπεηάκι των Κριτϊν του ΣΕΧ. 
- Για τθν αποφυγι επαφισ ι πικανισ μεταφοράσ μόλυνςθσ 
μεταξφ αγωνιηομζνων και Κριτϊν, όταν ζνα αγωνιςτικό όχθμα 
ειςζρχεται εντόσ του ΣΕΧ πρζπει να ςταματιςει δίπλα ςτο 
τραπεηάκι των Κριτϊν. Ο ςυνοδθγόσ δεν επιτρζπεται να βγει 
από το όχθμα. Ο ςυνοδθγόσ ανοίγει το παράκυρο (όςο 
δυνατό λιγότερο) και αναφζρει ςτο Κριτι το χρόνο άφιξθσ που 
επικυμεί. Ο Κριτισ κα ςτζκεται ςε απόςταςθ δφο (2) μζτρων 
από το όχθμα και κα επιβεβαιϊςει (ι όχι) το ακριβι χρόνο. 
Ο ςυνοδθγόσ πρζπει να αναγράψει μόνοσ του ςτο Καρνζ το 
χρόνο που υπζδειξε ο Κριτισ και μετά πάλι ο ςυνοδθγόσ να 
υπογράψει δίπλα ςε αυτό το χρόνο. Μετά πρζπει να επιδείξει 
το Καρνζ ςτο Κριτι ο οποίοσ με τθ ςειρά του κα το 
φωτογραφίςει με το κινθτό τθλζφωνο και κα υποδείξει ςτον 
αγωνιηόμενο να οδθγιςει ωσ τθν εκκίνθςθ τθσ Ειδικισ 
Διαδρομισ. 
- Στθν εκκίνθςθ τθσ Ειδικισ Διαδρομισ ο ςυνοδθγόσ και ο 
Κριτισ κα ακολουκιςουν τθν ίδια διαδικαςία ωσ ανωτζρω. 
- Στο ΣΕΧ τερματιςμοφ τθσ Ειδικισ Διαδρομισ ο ςυνοδθγόσ και 
ο Κριτισ κα ακολουκιςουν τθν ίδια διαδικαςία ωσ ανωτζρω. 
13.6 Ο Οργανωτισ οφείλει να προμθκεφςει ςε όλα τα ΣΕΧ 
αντιςθπτικά υλικά, μάςκεσ και γάντια. 

14. Σελετι Απονομισ Επάκλων 
Ο Οργανωτισ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ ακόλουκεσ 
οδθγίεσ ϊςτε να ελαχιςτοποιεί το κίνδυνο διαςποράσ ιοφ. 
14.1 Σε ανοικτοφσ χϊρουσ ο Οργανωτισ πρζπει να παροτρφνει 
τουσ παρόντεσ, κάκε 10-15 λεπτά, να τθροφν αποςτάςεισ. Η 
χριςθ μικροφϊνου και θχείων ςυςτινεται ωσ ζνασ τρόποσ 
ϊςτε οι παρευριςκόμενοι να μζνουν μακριά από το βάκρο 
απονομισ. 
14.2 Συςτινεται με ζμφαςθ θ αποφυγι πανθγυριςμϊν με 
ςαμπάνιεσ ι άλλα υγρά. 
14.3 Σε εςωτερικοφσ χϊρουσ ο Οργανωτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ να λάβει τα μζτρα και οδθγίεσ που δίνει ο 
Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Υγείασ ςχετικά με τα 
τετραγωνικά μζτρα και αναλογία τουσ με παρευριςκόμενουσ. 
Ο Οργανωτισ οφείλει να ζχει διακζςιμα αντιςθπτικά υλικά, 
μάςκεσ και γάντια. 
14.4 Όλα τα ζπακλα πρζπει να απολυμανκοφν και μετά να 
αγγίηονται μόνο από εντεταλμζνα άτομα που κα φοροφν 
γάντια. Κατά τθ διάρκεια των απονομϊν τα μετάλλια κα 
δίνονται ςτο χζρι και δεν κα κρεμιοφνται ςτο λαιμό. Οι 



 

                      

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, gloves 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. 

 
 
 
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, gloves, glasses. 
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, November 30, 2020 

απονζμοντεσ πρζπει να προςπακοφν ςυνεχϊσ να τθροφν 
αποςτάςεισ. 

15. Προςωπικό Οργάνωςθσ 
15.1 Ο Οργανωτισ πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα πρζπει να 
επικοινωνιςει ςε όλα τα μζλθ τθσ οργάνωςθσ όλεσ τισ 
υποχρεωτικζσ διαδικαςίεσ ςχετικά με τθ προφφλαξθ από τον 
ιό Covid-19 και να διανείμει ικανό αρικμό ςε μάςκεσ, γάντια 
και αντιςθπτικό υλικό. 
15.2 Κάκε μζλοσ τθσ οργάνωςθσ πρζπει να αναφζρει άμεςα 
ςτον ΥΣΑ ι ςτον Επικεφαλι Ιατρό του Αγϊνα ι ςτον Αλυτάρχθ 
κάκε ενζργεια αγωνιηόμενου ι μζλουσ ομάδασ που τυχόν 
είναι επικίνδυνθ για τθ διαςπορά ιοφ ι δεν ακολουκεί τισ 
οδθγίεσ του παρόντοσ Παραρτιματοσ. 
15.3 Κάκε μζλοσ τθσ οργάνωςθσ κα πρζπει να ζχει ωσ πρϊτθ 
προτεραιότθτα να προςτατεφςει τον εαυτό του ζςτω και αν 
αυτό επθρεάςει τα κακικοντα του. 

16. Ομάδεσ Άμεςθσ Επζμβαςθσ – Ιατρικό 
Προςωπικό 
16.1 Στθ περίπτωςθ που οι ομάδεσ άμεςθσ επζμβαςθσ πρζπει 
να παρζμβουν ςε ατφχθμα ι αδιακεςία τότε το άτομο που 
χριηει βοικειασ κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ πικανά 
προςβλθμζνο από τον ιό Covid-19. Δθλαδι, όλα τα μζλθ τθσ 
ομάδασ άεςθε επζμβαςθσ κα πρζπει να φοροφν 
επαγγελματικζσ μάςκεσ, γάντια, γυαλιά. 
16.2 Αν ζνα άτομο ζχει ςυμπτϊματα που είναι ςχετικά με τον 
ιό Covid-19, ο Ιατρόσ που ζχει αναλάβει το περιςτατικό πρζπει 
να επικοινωνιςει άμεςα με τον επικεφαλι Ιατρό του Αγϊνα. 
16.3 Κάκε μζλοσ των ομάδων άμεςθσ επζμβαςθσ κα πρζπει 
να ζχει ωσ πρϊτθ προτεραιότθτα να προςτατεφςει τον εαυτό 
του ζςτω και αν αυτό επθρεάςει τα κακικοντα του. 

17. Δθμόςια Διλωςθ 
Ο Οργανωτισ δθλϊνει ότι κα κάνει τισ καλφτερεσ δυνατζσ 
προςπάκειεσ και κα πάρει όλεσ τισ προφυλάξεισ για να 
αποτρζψει τθ διάδοςθ του ιοφ Covid-19 κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκδιλωςθσ. 
Προςωπικό τθσ Οργάνωςθσ, αγωνιηόμενοι, μζλθ ομάδων, 
επιςκζπτεσ και κεατζσ δεν μποροφν να κατθγοριςουν τθν 
Οργανωτικι Επιτροπι ι άλλο φορζα ςτθ περίπτωςθ που 
μολυνκοφν με οποιοδιποτε είδοσ ιοφ ι αςκζνειασ. 
Το “Παράρτθμα Covid-19” πρζπει να λογίηεται ωσ 
αναπόςπαςτο μζροσ του Συμπλθρωματικοφ Κανονιςμοφ του 
αγϊνα. Ωσ εκ τοφτου, οι Αγωνοδίκεσ, μετά από πρόταςθ του 
Αλυτάρχθ, μποροφν να επιβάλλουν ποινζσ βαςιηόμενοι ςτο 
Διεκνι Ακλθτικό Κϊδικα, τον Εκνικό Ακλθτικό Κϊδικα, το 
Συμπλθρωματικό Κανονιςμό και τουσ νόμουσ τθσ χϊρασ, 
περιλαμβανομζνων και των παραρτθμάτων τουσ. 
 
Ακινα, 30 Νοεμβρίου 2020 
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