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ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ KOA Αρ. 1 - 15.4.2021 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

DAYTONA RALLYSPRINT - 18.4.2021 
 
 

Προς: 
Όλους τους  Οργανωτές  / Αξιωματούχους  / μέλη  που λαμβάνουν μέρος στη Διοργάνωση / Αθλητές  
/ Μηχανικοί / μέλη αγωνιστικών  ομάδων, και όσοι τους επιτρέπεται η είσοδος στους επίσημους 
χώρους του Αγώνα την Κυριακή 18.4.2021. 
 
 
Σύμφωνα με το νέο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας που εφαρμόζεται από την 1ην Απριλίου 2021 για 
τον Αθλητισμό και σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα αθλήματα , και το κομμάτι το οποίο αφορά και 
το δικό μας άθλημα που διεξάγεται σε υπαίθριους ανοικτούς χώρους, 
παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση και τηρήσετε τα πιο κάτω: 
 

- Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, θα φέρει την 
Κυριακή 18.4.2021 στην είσοδο του αγώνα από τις 7:00 πμ μέχρι τις 9:00πμ , Ιατρικούς 
Λειτουργούς σε κινητά συνεργεία οι οποίοι θα πραγματοποιούν RAPID TEST’S, σε όλους τους 
πιο πάνω εμπλεκομένους του αγώνα, και θα επιτρέπεται η είσοδος μόνον σε όσους το 
δείγμα είναι αρνητικό. 

 
- Λόγω αυτής της Απόφασης / Διάταγμα του ΚΟΑ / Υπουργείου Υγείας, παρακαλείστε όλοι την 

18ην Απριλίου  να βρίσκεστε στον χώρο του αγώνα στις 6:45 πμ  με σκοπό να γίνουν τα TEST 
με ρύθμιση από την Οργάνωση,  της σειράς προτεραιότητας , με τρόπο που να μην 
επιτρέψει να παρουσιαστούν ανεπιθύμητες για όλους καθυστερήσεις στις κανονικές 
διαδικασίες διεξαγωγής του αγώνα.  
 

- Υπενθυμίζουμε την αυστηρή τήρηση από όλους του Υγειονομικού μας Πρωτοκόλλου, το 
οποίο είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα μας www.cmf.org.cy, σε όλη την διάρκεια τους 
αγώνα. 
Όλοι φοράμε μάσκες και τηρούμε τις αποστάσεις. Προστατευόμαστε και μένουμε Υγιείς ! 
 

- Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ απολογείται για την ταλαιπωρία που δυστυχώς 
όλοι θα υποστείτε, όμως οι πρωτόγνωρες συνθήκες που όλοι μας βιώνουμε, δεν δίνουν άλλη 
επιλογή από το να συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποδείξεις του Κράτους και λάβουμε όλα 
τα μέτρα ελέγχου και προστασίας που μας κοινοποιούνται. 
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