
 
 

Οδηγίες και πρωτόκολλα επανέναρξης προπονήσεων ΑΟ Αμύντας 
 
 
Εβδομαδιαίος προληπτικός έλεγχος 
 

• Κάθε Δευτέρα θα προσκομίζεται η δήλωση αποτελέσματος του self-test από το τεστ 
στο οποίο υποβάλλονται τα παιδιά για το σχολείο σε εβδομαδιαία βάση. Ο 
υπεύθυνος COVID-19 της ομάδας, θα σημειώνει στον ονομαστικό κατάλογο της 
ομάδας όσα έχουν πιθανόν έχουν αρνητικό αποτέλεσμα και θα το υποβάλλει στην 
εγκατάσταση μια φορά την εβδομάδα. 

• Ο υπεύθυνος COVID-19 της ομάδας αναλαμβάνει ώστε με βάση τα αποτελέσματα 
να αποστείλει στην Ομοσπονδία μια αναφορά που θα περιλαμβάνει: το όνομα της 
ομάδας, την ημερομηνία, τον αριθμό των τεστ που έγιναν και τον αριθμό των τυχόν 
θετικών αποτελεσμάτων.  

 
 
Οδηγίες άσκησης περιόδου προσαρμογής 

1. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει εντάσσοντας τα παιδιά σταδιακά και προοδευτικά 
σχετικά με την επιβάρυνση της προπόνησης. 

2. Οι προπονήσεις των ακαδημιών θα γίνονται στο ανοικτό γήπεδο και για δύο φορές 
την εβδομάδα τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαΐου. 

3. Οι προπονήσεις των αγωνιστικών τμημάτων θα γίνονται στο κλειστό γήπεδο του 3ου 
γυμνασίου/λυκείου Υμηττού για 3-4 φορές την εβδομάδα ανάλογα με την ηλικία. 

4. Την πρώτη περίοδο των 2 εβδομάδων επιτρέπονται μόνο προπονήσεις φυσικής 
κατάστασης και ατομικής τεχνικής, όχι δηλαδή ομαδικό παιχνίδι. 

5. Διάρκεια προπονήσεων 45-60 λεπτά στην αρχή με 15’ κενό μεταξύ των 
προπονητικών περιόδων ώστε να μην συναντιούνται τα προπονητικά γκρουπ που 
αρχίζουν και τελειώνουν την προπόνηση. 

6. Μικρά γκρουπ τα οποία παραμένουν σταθερά και δεν αλλάζουν σύνθεση, ούτε 
έρχεται σε επαφή το ένα γκρουπ με το άλλο. 

7. Στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, έως 16 παιδιά. 
8. Στο αντίστοιχο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ έως 20 παιδιά με δύο προπονητές. 

Ατομική φυσική κατάσταση 

1. Το πρόγραμμα θα έχει τον χαρακτήρα ομαλής επανένταξης των παιδιών. 
2. Τρέξιμο με αποστάσεις.  
3. Ασκήσεις χωρίς μπάλα ( πουσ-άπς, καθίσματα κλπ), όχι ασκήσεις επαφής, όχι 

ασκήσεις σε ζευγάρια, όχι χρήση γυμναστηρίου. 
4. Ατομική τεχνική. 
5. Ατομική προπόνηση με μπάλα που δεν την αλλάζουν μεταξύ τους. 

 



 
 

 Γενικές Οδηγίες 
 

1. Θα γίνεται τακτικός αερισμός αίθουσας. 

2. Απολυμαντικά θα βρίσκονται σε εμφανή σημεία, και απολύμανση χεριών στην 
άφιξη και αναχώρηση. 

3. Δεν θα γίνεται χρήση αποδυτηρίων. 

4. Χρήση μάσκας από όλους εκτός από τους αθλητές την ώρα της άσκησης. Τα παιδιά 
έρχονται φορώντας τη μάσκα και φεύγουν φορώντας τη μάσκα τους. Σε κλειστούς 
χώρους ή σε μεταφορικά μέσα συστήνεται η χρήση διπλής μάσκας. 

5. Χειραψίες, χαιρετισμοί, εναγκαλισμοί απαγορεύονται. 

6. Ο ατομικός εξοπλισμός (στρώματα, πετσέτες, μπάλες, παγούρια κ.λ.π.) δεν 
μοιράζεται με άλλους συναθλητές. 

7. Οι προπονητές θα ρυθμίζουν την τήρηση των αποστάσεων. 

8. Οι γονείς δεν παραμένουν στον χώρο προπόνησης, ούτε συνωστίζονται πέριξ αυτού. 
 

9. Στα παιδιά που νόσησαν θα πρέπει να προηγηθεί παιδιατρική εκτίμηση πριν την 
επανέναρξη της αθλητικής δραστηριότητας. 

 
10. Ο έφορος κάθε ομάδας θα πρέπει να προσκομίζει στην αθλητική εγκατάσταση την 

ονομαστική κατάσταση των παιδιών με τα ωράρια προπόνησης.  
 
 
Για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος μας, που θα διαρκέσει από την ερχόμενη 
εβδομάδα  μέχρι τις 25/6/2021, θα ενημερωθείτε από την γραμματεία του Συλλόγου μας 
μόλις ολοκληρωθούν οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο που λάβατε με e-mail ή και 
SMS. 
 

 
 

 


