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Θέμα: Υγειονομικό Πρωτόκολλο Προπόνησης για το άθλημα του κάνοε-καγιάκ & SUP

Κύριε Γενικέ,
Όπως και σε προηγούμενη αλληλογραφία μας έχουμε αναφέρει, τα αθλήματα του κάνοεκαγιάκ και SUP που καλλιεργεί η Ομοσπονδία μας παρουσιάζουν την μικρότερη
επικινδυνότητα μετάδοσης του κορονοϊού καθώς διεξάγονται σε ανοικτούς χώρους,
θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, σε ατομικό επίπεδο χωρίς την επαφή αθλητών και επομένως οι
προπονήσεις μπορούν να διεξάγονται με ασφάλεια.
Τα σωματεία και οι προπονητές μας, διαθέτουν και την εμπειρία και την τεχνογνωσία, για να
ακολουθήσουν με συνέπεια τις υγειονομικές οδηγίες για την ασφαλή προπόνηση των
αθλητών τους γι αυτό και παραμένει η ένστασή μας σχετικά με την απόφαση να μην
ξεκινήσουν τα αθλήματά μας τις δραστηριότητές τους.
Από την πλευρά μας, και σε συνεργασία με τον γιατρό της Ομοσπονδίας κ. Αντώνη Λεμονή,
έχει συνταχθεί και σας επισυνάπτουμε οδηγίες οι οποίες προορίζονται για τα σωματεία-μέλη
μας προκειμένου να ενημερωθούν και να τηρήσουν όλους τους κανόνες υγιεινής για την
ασφάλεια των αθλητών μας.
Επιπλέον, και απαντώντας στα ερωτήματα που θέσατε θέλουμε να σας επισημάνουμε τα
εξής:
1) Εξοπλισμός
Οι αθλητές στο κάνοε-καγιάκ ή στο SUP χρησιμοποιούν σκάφος ή σανίδα και κουπί. Τόσο τα
σκάφη όσο και τα κουπιά πολλές φορές αποτελούν προσωπικό εξοπλισμό που μεταφέρεται
από τους ίδιους τους αθλητές σε κάθε προπόνηση.
Αντίστοιχα, τα σωματεία-μέλη μας διαθέτουν σκάφη που αποθηκεύονται σε
απομονωμένους χώρους (λεμβαρχεία) για τα οποία κάθε σωματείο έχει την ευθύνη και
έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας και υγιεινής του χώρου και του εξοπλισμού.
2) Κανόνες απόστασης
Ως ατομικό άθλημα που διεξάγεται σε ανοικτούς χώρους και λόγω της φύσης της
προπόνησης, οι προβλεπόμενες αποστάσεις των 2μέτρων τηρούνται με συνέπεια και με
ασφάλεια για τους αθλητές και προπονητές.

3) Μέγεθος των ομάδων προπόνησης
Σαφή οδηγία από την παγκόσμια ομοσπονδία δεν υπάρχει για το μέγεθος των ομάδων
προπόνησης στην εποχή του κορονοϊού καθώς κάθε υγειονομική επιτροπή μιας χώρας
μπορεί να προσδιορίσει τον δικό της αριθμό, ανάλογα με την φάση των μέτρων χαλάρωσης.
Εν προκειμένω, για την ασφάλεια των αθλητών, κάθε ομάδα προπόνησης μπορεί να
αποτελείται από περιορισμένο αριθμό ατόμων, συμπεριλαμβανομένου ενός προπονητή ο
οποίος συνοδεύει τους αθλητές με μηχανοκίνητο ατομικό σκάφος διατηρώντας την
απόσταση των 2 μέτρων από τους αθλητές. Οι ολιγομελείς ομάδες με σαφή οδηγία να
παραμένουν σταθερές και δεν θα εναλλάσσονται τα μέλη τους διασφαλίζοντας την
ασφάλεια των μελών της κάθε ομάδας προπόνησης.
Κύριε Γενικέ,
Στα πλαίσια των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη και τη συνημμένη οδηγία του ιατρού
της ομοσπονδίας, ζητούμε την επανεξέταση της απόφασης της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού και την άμεση επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων για τα αθλήματα του κάνοεκαγιάκ και SUP.
Τόσο εμείς όσο και ο ιατρός της Ομοσπονδίας είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω
διευκρίνιση.
Για την Ε.Ο.Κ.-Κ.
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