
                  
                                    

 

 

 
 ΑΝΑΒΑΗ ΠΛΑΣΑΝΙ ¨ΠΙΣΙΣΑ¨ 2020 

 
ΑΒΒΑΣΟ-ΚΤΡΙΑΚΗ 17-18 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2020 

 
 
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Νο 4 
 
                                                                                                                            Πϊτρα 12/10/2020 
 
Ο Αυτοκινητιςτικόσ Όμιλοσ Πατρών ανακοινώνει την αναβολό του πρωταθληματικού αγώνα 
«ΑΝΑΒΑΗ ΠΛΑΣΑΝΙ – ΠΙΣΙΣΑ» που όταν προγραμματιςμϋνοσ να διεξαχθεύ το ϊββατο 17 και 
την Κυριακό 18 Οκτωβρύου 2020 λαμβϊνοντασ υπ’όψιν τα κϊτωθι: 
 
Η γενικό γραμματεύα αθλητιςμού ςτισ 21/09/2020 ϋχει εκδώςει οδηγύεσ για αθλητικϋσ 
διοργανώςεισ ςε περιοχϋσ με ειδικϊ περιοριςτικϊ μϋτρα ςυνϊθροιςησ ϋωσ 9 ατόμων και ςύμφωνα 
με αυτϊ, αγωνιςτικϋσ δραςτηριότητεσ επιτρϋπονται μόνο εντόσ οργανωμένων αθλητικών 
εγκαταςτάςεων, χωρύσ θεατϋσ , και μόνο με τουσ απαραύτητουσ ςυντελεςτϋσ αγώνων . 
 
Σην Σρύτη  6/10/2020 ςτην Περιφερειακό ενότητα Αχαΐασ τϋθηκαν ςε ιςχύ ϋκτακτα περιοριςτικϊ 
μϋτρα COVID19 και εύχε οριςτεύ ότι θα όταν ςε ιςχύ μϋχρι και ςόμερα Δευτϋρα 12/10/2020 και 
ώρα 24:00, τα οπούα περιλαμβϊνουν τον όρο τησ ςυνϊθροιςησ κϊτω των 9 ατόμων. 

 
Όταν ενημερωθόκαμε  για την ιςχύ των ϋκτακτων μϋτρων COVID19 ςτην Πϊτρα, φοβούμενοι ότι 
η ημερομηνύα λόξησ τουσ μπορεύ να ξεπερϊςει την Δευτϋρα 12/10/2020, κϊναμε τισ εξόσ 
ενϋργειεσ: 

 
Επιςκεπτόμενοι τόςο την αςτυνομικό διεύθυνςη Αχαΐασ όςο και την Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ 
ώςτε να εξαςφαλύςουμε τισ απαιτούμενεσ ϊδειεσ του αγώνα και μιλώντασ μαζύ τουσ, μασ 
εξϋθεςαν την δυςκολύα τουσ και τον προβληματιςμό τουσ ςχετικϊ με την τϋλεςη του αγώνα ςε 
καθεςτώσ τϋτοιων ϋκτακτων μϋτρων και ςύμφωνα με την οδηγύα «μόνο εντόσ οργανωμένων 
αθλητικών εγκαταςτάςεων », αδυνατούςαν να μασ παραχωρόςουν τισ απαιτούμενεσ ϊδειεσ. 
 
Μετϊ από αυτό την εξϋλιξη ςτεύλαμε υπόμνημα ςτην γενικό γραμματεύα αθλητιςμού, τονύζοντασ 
ότι οι αγώνεσ αυτοκινότων διεξϊγονται κατϊ πλειοψηφύα τουσ ςε υπαύθριεσ προςωρινϋσ 
αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ και αναφϋραμε διεξοδικϊ όλα τα μϋτρα αςφαλεύασ του υγειονομικού 
πρωτόκολλου τησ ΟΜΑΕ που ϋχουμε προγραμματύςει να τηρόςουμε ςτον αγώνα: 
 
 
 
 



 ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ η παρουςύα θεατών, 
 Εύναι ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ η χρόςη μϊςκασ ςτα ςτελϋχη του αγώνα, 
 Σο service των αγωνιςτικών αυτοκινότων θα βρύςκεται ςε χώρο 9 ςτρεμμϊτων (ςε 

κλειςτό δρόμο 1,3 χλμ. και πλϊτουσ 7 μϋτρων), ώςτε να μπορούν να τηρηθούν πιςτϊ οι 
αποςτϊςεισ αςφαλεύασ μεταξύ τουσ. υγκεκριμϋνα, ϋχουμε αυξόςει την ενδεδειγμϋνη από 
το πρωτόκολλο απόςταςη των 4 μϋτρων ςτα 6+ μϋτρα και αναλόγωσ των ςυμμετοχών η 
απόςταςη μπορεύ να αυξηθεύ και περαιτϋρω. 

 Κϊθε ομϊδα δικαιούται να ϋχει τον αγωνιζόμενο και ϋωσ 4 μηχανικούσ, 
 την αφετηρύα δεν θα βρύςκονται πϊνω από 5 ςτελϋχη και το ύδιο ακριβώσ θα ιςχύει και 

για τον χώρο τησ γραμματεύασ του αγώνα. 
 Ο αγώνασ θα διαθϋτει 2 γιατρούσ οι οπούοι θα παραλαμβϊνουν τισ βεβαιώςεισ του 

ιατρικού πρωτοκόλλου αυτοχεύρωσ, τηρώντασ πιςτϊ το ιατρικό απόρρητο. 
 Όλοι οι εμπλεκόμενοι (ςτελϋχη, αγωνιζόμενοι κλπ) θα ειςϋρχονται ςτο χώρο από μια 

εύςοδο, ςτην οπούα  εκτόσ από τη ςυμπλόρωςη των απαραύτητων ατομικών ςτοιχεύων, θα 
υπϊρχει και  θερμομϋτρηςη 

 
Παρόλεσ τισ παραπϊνω ενϋργειεσ μασ ο επιδημιολογικόσ χϊρτησ που ανακοινώθηκε ςήμερα 
Δευτέρα 12/10/2020 επίςημα, ϋχει την Περιφερειακό ενότητα Αχαΐασ με χρώμα πορτοκαλύ 
αυξημϋνησ επιτόρηςησ και ωσ ςυνϋπεια αυτού, δεν εύναι εφικτό η αδειοδότηςη πραγματοπούηςησ 
του αγώνα ο οπούοσ και ακυρώνεται. 

 
Ο Αυτοκινητιςτικόσ Όμιλοσ Πατρών, ευχαριςτεύ θερμϊ όλουσ τουσ τοπικούσ χορηγούσ που 
βρϋθηκαν δύπλα του ςε αυτό την δύςκολη ςυγκυρύα και προτύθεται να ζητόςει από την επιτροπό 
αγώνων τησ ΟΜΑΕ  ϊμεςα νϋα ημερομηνύα διεξαγωγόσ του αγώνα, όταν το επιτρϋψουν οι 
ςυνθόκεσ. 
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