21 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Κύριε,

ΘΕΜΑ:

Ενημέρωση για νέο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας και οδηγίες

Σύμφωνα με νέο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας 20.5.2020, Άρθρο 2.4.:
«επιτρέπεται η ομαδική ή ατομική άθληση σε ανοικτούς χώρους νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα
10 άτομα και τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού. Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων ή γυμναστηρίων και
οποιονδήποτε άλλων κλειστών παρεμφερών υποδομών»
Βάση του διατάγματος, τα σωματεία έχουν το δικαίωμα έναρξης προπονήσεων των ακαδημιών τους,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και τις οδηγίες του ΚΟΑ. Παράλληλα, θα πρέπει να
τηρούνται και οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΚΟΚ. Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά και παρακαλώ
όπως γίνει σχολαστική μελέτη των οδηγιών και κανονισμών από τους προπονητές και υπευθύνους
των σωματείων.
Τονίζεται ότι αποτελεί απόφαση και ευθύνη του κάθε σωματείου η πραγματοποίηση προπονήσεων
των ομάδων του, οποιασδήποτε ηλικίας. Η ΚΟΚ δεν υποχρεώνει κανένα σωματείο να ξεκινήσει τις
προπονήσεις των αναπτυξιακών του τμημάτων εάν δεν επιθυμεί το ίδιο να το πράξει. Πρόταση της
ΚΟΚ είναι όπως οι προπονήσεις ξεκινήσουν από την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, ώστε να ενημερωθούν
σωστά οι προπονητές, οι αθλητές και οι γονείς τους, για τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις τους,
έστω και αν υπάρχει το δικαίωμα έναρξης προπονήσεων από σήμερα.

Σημειώνεται επίσης ότι ακόμα και να πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερη φάση οποιοιδήποτε
αγώνες (για παράδειγμα σε μορφή τουρνουά) εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες και τα διατάγματα, δεν
θα υπάρχει καμία συνέπεια για τα σωματεία που δεν θα συμμετάσχουν. Στόχος είναι η έναρξη
επαναφοράς των σωματείων στην ομαλοποίηση και σαφώς πάνω από όλα η υγεία των αθλητών και
των προπονητών των σωματείων.
Σε αυτή την φάση, παρόλο που δεν ξεκαθαρίζεται στο νέο διάταγμα ημ. 20.5.2020, θα μπορούν να
πραγματοποιούν προπονήσεις παιδιά από την 1η δημοτικού και πάνω (λειτούργησαν τα δημοτικά
αλλά όχι τα νηπιαγωγεία και προδημοτικές, βάση των σχετικών διαταγμάτων). Το κάθε σωματείο θα
πρέπει να αποστείλει γραπτώς στην ΚΟΚ το πρόγραμμα προπονήσεων, τα γήπεδα και ένα άτομο που
θα είναι υπεύθυνος επικοινωνίας.
Παρακαλούμε όπως ακολουθούνται σχολαστικά τα διατάγματα, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές
που αποστέλνονται. Σε περίπτωση που θα υπάρξουν αλλαγές με νέο διάταγμα ή διευκρινήσεις (π.χ.
οι ημερομηνίες δικαιώματος χρήσης κλειστών γηπέδων ή η αύξηση του αριθμού των
καλαθοσφαιριστών ανά προπόνηση), θα αποστέλνονται επιπρόσθετα στα σωματεία.
Κλείνοντας, όσα σωματεία αντιμετωπίζουν προβλήματα εξεύρεσης ανοικτών γηπέδων προπόνησης,
παρακαλούμε όπως αποσταλεί γραπτή ενημέρωση στην ΚΟΚ.

Με εκτίμηση,

Άθως Αντωνίου
Γενικός Διευθυντής
Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
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