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Προς τους Συμμετέχοντες στον αγώνα Spetses Classic Yacht Regatta 2021 

Από την Οργανωτική Επιτροπή Spetses Classic Yacht Regatta 2021 

  

Θέμα: Αθλητικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο 

  

Αγαπητοί φίλοι Ιστιοπλόοι, 

 Με χαρά σας καλωσορίζουμε στον 11ο αγώνα Spetses Classic Yacht Regatta 2021. 

 Αυτή την ιδιαίτερη χρονιά στόχος μας είναι η διοργάνωση ενός ασφαλούς και 
επιτυχημένου αγώνα. 

 Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε και συμμορφωνόμαστε με το Αγωνιστικό 
Υγειονομικό Πρωτόκολλο (ΑΥΠ) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ), 
Απρίλιος 2021. Το Πρωτόκολλο αυτό συνέταξε η ΕΙΟ και η ΓΓΑ σε συνεργασία με 
την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας (World Sailing) 

Το ΑΥΠ απαιτεί μια ενέργεια από κάθε αγωνιζόμενο και κάθε σκάφος πριν τον 
αγώνα και αντίστοιχα από μία ενέργεια για κάθε αγωνιζόμενο, σε καθημερινή βάση, 
από την Παρασκευή 25/6/21 έως και την Κυριακή 27/6/21.  

1. Παρασκευή 25/6 ΠΡΙΝ την εγγραφή στην Γραμματεία Αγώνα.  

Ο Κυβερνήτης ή ο υπεύθυνος κάθε σκάφους οφείλει να προσκομίσει κατά την 
εγγραφή του στην Γραμματεία Αγώνων ένα από τα παρακάτω έγγραφα για κάθε 
μέλος του πληρώματος το οποίο θα αγωνιστεί: 

Αρνητικό Μοριακό τεστ (τεστ PCR) το οποίο να έχει διενεργηθεί από 24 έως 48 
ώρες πριν τον αγώνα 

Ή 

Αρνητικό Rapid τεστ το οποίο να έχει διενεργηθεί 24 ώρες πριν τον αγώνα 

Ή 



Αρνητικό Rapid τεστ το οποίο να έχει διενεργηθεί την ίδια ημέρα του αγώνα 

Ή 

Αποδεικτικό νόσησης από COVID-19 σε διάστημα των τελευταίων 90 ημερών  

1. Σε καθημερινή βάση 

 Καθημερινά ο Κυβερνήτης ή ο υπεύθυνος κάθε σκάφους οφείλει να συμπληρώνει την 
κατάσταση εισερχομένων/εξερχομένων αθλητών. 

Καθημερινά, κάθε μέλος του πληρώματος οφείλει να συμπληρώνει και να παραδίνει 
στον Κυβερνήτη ή στον υπεύθυνο του σκάφους με το οποίο συμμετέχει στον αγώνα, 
το Έντυπο ιατρικού ιστορικού αθλούμενου/ης.   

Είναι υποχρέωση του κάθε αγωνιζόμενου να έχει διενεργήσει τους παραπάνω 
ελέγχους πριν την άφιξη του/της στις Σπέτσες και επίσης να συμπληρώνει τα 
απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται κατά την διάρκεια του αγώνα. 

Η Οργανωτική Επιτροπή καταβάλει κάθε προσπάθεια, στην περίπτωση που υπάρξει 
έκτακτη ανάγκη, να υπάρχουν Rapid τεστ διαθέσιμα την Πέμπτη και Παρασκευή στις 
Σπέτσες αν και ο αριθμός των τεστ θα είναι περιορισμένος. 

Το κόστος των Rapid τεστ θα βαρύνει τους αγωνιζόμενους. 

Στην περίπτωση που κάποιοι συμμετέχοντες ζητήσουν να υποβληθούν σε Rapid τεστ 
στις Σπέτσες, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Αγώνα 
(Τηλέφωνα επικοινωνίας 69090 46525 & 6948 721422) το συντομότερο 
δηλώνοντας  το Ονοματεπώνυμο και τον αριθμό των Rapid τεστ που θα χρειαστεί το 
σκάφος τους. 

 Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα ή διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με 
τον  Υγειονομικό Υπεύθυνο του αγώνα: 

 Υγειονομικός Υπεύθυνος Αγώνα: 

Ηλίας Μανωλάκης:+306936945453 

 Με την ευχή για καλούς, επιτυχημένους και ασφαλείς αγώνες, 

Σας περιμένουμε στις Σπέτσες 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή 

Spetses Classic Yacht Regatta   



 

 

 

To: Participants taking part at Spetses Classic Yacht Regatta 2021.  

From: Organizing Committee Spetses Classic Yacht Regatta 2021 

  

Subject: COVID-19 Race protocols 

  

Dear Participants,  

 It is our pleasure to welcome you to the 11th edition of the Spetses Classic 
Yacht Regatta 2021.  

This year, to ensure a safe and enjoyable SCYR we will be enforcing the Racing 
Health protocol of the Greek Sailing Federation (HSF) - April 2021. The Racing 
Health Protocol has been prepared by HSF in consultation with World Sailing.  

 This RHP has one requirement of each competitor and yacht before racing 
begins and one requirement for each for yacht and for each competitor daily 
from Friday 25 June to Sunday 27 June.   

1. Before Registration  

Every yacht is required to present during registration one of the following 
documents for each person that will be racing:  

A Negative PCR test that has been taken at most 48 hours before racing  

OR 

A Negative Rapid test 24 hours before racing or, if not possible on the day of 
racing.  

OR 

Proof of COVID infection within the last 90 days.   

2. Daily requirements.  



Every Race Day the skipper or person in charge is required to fill in the list of 
incoming outgoing athletes.  

Every Race Day each competitor is required to fill and present to the skipper or 
person in charge of the yacht she/he is racing on the Athletes Medical form.  

It is the responsibility of every competitor to take the above tests before 
arriving on Spetses and have the required documentation filled out during 
racing.  

The Organizing Committee will have available a limited number Rapid tests that 
may be taken on the island on Thursday and Friday should competitors have such 
a need. The cost of any Rapid or PCR tests are borne by each competitor. 

If any yacht requires Rapid tests for their skipper or crew, please contact the 
regatta office (Telephones +3069090 46525 & +306948 721422) as soon as 
possible and provide the following information:  

 Forename and Surname 
 Passport Number 
 Residence Address including: 
 City, Street Address, City.  
 Mobile Phone Number 

Further should you need any documentation printed please contact the regatta 
office as soon as possible.   

Lastly, should you need a PCR test to travel please let us know so that we may 
request one for you.   

Should you need any further assistance we will have a medical officer for the 
event whom you may contact any further queries:  

Dr. Ilias Manolakis may be reached at: +306936945453 

  

We hope to welcome you to a successful event once more.  

 Fair winds,  

The Organizing Committee 

Spetses Classic Yacht Regatta 


