Ενημερωτικό Δελτίο 29ου Πρωταθλήματος,Έδεσσα 16-22/08/2020
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 14 Ιούλιος 2020 12:51

Εκδόθηκε το ενημερωτικό δελτίο του 29ου αγώνα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Αποστάσεων Α/Π για το 2020
που διοργανώνει η
ο Αεραθλητικός Σύλλογος Πέλλας
στο
Όρος
Βόρας του
νομού
Πέλλας
στις 16-22/08/2020
. Παρακαλούνται τα σωματεία
να φροντίσουν για την
ασφάλιση των αθλητών τους
και να στείλουν
δήλωση συμμετοχής τους
μ
ε την χρήση της φόρ
μ
ας που υπάρχει στην τελευταία σελίδα του Ενημερωτικού Δελτίου,
το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 10 Αυγούστου
2020

Ενημερωθείτε για το υγειονομικό αγωνιστικό πρωτόκολλο Αεραθλημάτων που θα
ισχύσει στους αγώνες από την σελίδα της ΓΓΑ

Ιδιαίτερη σημασία να δοθεί στην προετοιμασία των απαιτούμενων υγειονομικών
εγγράφων που θα κατατεθούν από τους αθλητές ή και τους επισκέπτες στην
γραμματεία του αγώνα:
1) Οι συμμετέχοντες αθλητές θα προσκομίσουν: Βεβαίωση ιατρικού ιστορικού
από γιατρό κατά τις σχετικές οδηγίες του πρωτοκόλλου
Συγκεκριμένα :
Το έντυπο προαγωνιστικού ελέγχου της ΓΓΑ θα συμπληρωθεί από τον εκάστοτε αθλητή για
την έκδοση της
Ιατρικής βεβαίωσης
από τον ιατρό του
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Βάση του εντύπου αυτού ο γιατρός θα εκδώσει την
Ιατρική Βεβαίωση η οποία είναι απαραίτητο έντυπο εγγραφής και συμμετοχής
στον αγώνα
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο αθλητής θα προσκομίσει την Ιατρική βεβαίωση και ΟΧΙ το έντυπο του προαγωνιστικού
ελέγχου -το οποίο θα παραμείνει στο αρχείο του γιατρού
Το έντυπο προαγωνιστικού ελέγχου και η Ιατρική Βεβαίωση υπάρχουν στην
ενότητα εγγράφων της ΓΓΑ
εδώ
2) Οι επισκέπτες που θα πετάξουν ή παραβρεθούν στην περιοχή του αγώνα αλλά
και όλοι οι αξιωματούχοι αγώνα
,Δ/ντής αγώνα, κριτές, βαθμολογητές, υπεύθυνοι απογείωσης, προσγείωσης, οι βοηθοί, το
προσωπικό όλων των φορέων που εμπλέκονται στην διοργάνωση των αγώνων και γενικά
όσοι πρόκειται να εισέλθουν στον χώρο στον οποία θα διεξαχθούν οι αγώνες. θα
παραδώσουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο βεβαίωσης που έχει
εκδώσει η ΓΓΑ το οποίο θα βρείτε εδώ:
https://gga.gov.gr/images/Deltio_Katagrafis_V3.pdf

Ενημερωτικό Δελτίο - Πρωτάθλη μ α Βόρας 2020

Όλοι οι αθλητές πρέπει να κάνουν και την εγγραφή τους στην επίσημη ιστοσελίδα
του αγώνα

Ιστοσελίδα αγώνα
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