
Υγειονομικό Πρωτόκολλο διεξαγωγής Αγώνα  Running Under The Moon® 
( English text follows)  

 
1. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων δρομέων σε έναν αγώνα δρόμου 
εκτός σταδίου ορίζεται στα 300 δρομείς, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση 
διαφορετικών αγωνισμάτων κάθε αγώνισμα έχει διαφορετική ώρα εκκίνησης. Η 
χρονική απόσταση μεταξύ της πρώτης εκκίνησης του κάθε αγώνα θα πρέπει να 
είναι  τουλάχιστον τριάντα (15) λεπτά. 
  
2. Η συμμετοχή θα επιτρέπεται μόνο σε δρομείς που: 
Για ηλικίες 12 ετών και άνω κατέχουν είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία 
να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον εντός 72 ωρών, (προτιμητέο 24 ωρών) είτε 
πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19 τουλάχιστον με τη μία 
δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την 
ημερομηνία εμβολιασμού, είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις 
προσώπων που νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει 
παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους 
θετικής διάγνωσης. 
  
3. Το σύνολο του προσωπικού / εθελοντών / κριτών / συνεργατών θα φορά 
προστατευτική μάσκα και γάντια. 
  
4. Μέχρι τη στιγμή της τοποθέτησής τους στο σημείο εκκίνησης (κατά τη διάρκεια 
προσέλευσης στο χώρο και της προθέρμανσης), συνίσταται οι δρομείς να φορούν 
προστατευτική μάσκα. 
  
ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΓΩΝΑ 
  
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
  
Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων / εθελοντών / εργαζομένων / κριτών / συνεργατών 
για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας. 
  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Δεν θα λειτουργήσει Κέντρο Εγγραφών ούτε παραλαβής Αριθμών Συμμετοχής ΒΙΒ 
αθλητών. Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά  ενώ οι αριθμοί συμμετοχής – ΒΙΒ, 
θα παραδοθούν από εταιρεία ταχυμεταφορών.   
  
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί έντυπο υλικό με τους κανόνες που θα 
πρέπει να τηρούν οι δρομείς την ημέρα του Αγώνα. Οι κανόνες θα αναρτηθούν στην 
ηλεκτρονική σελίδα της διοργάνωσης όπου ο κάθε συμμετέχοντας θα υποχρεούται 
να διαβάσει και να αποδεχτεί. 
  
Σε περίπτωση λειτουργίας χώρου εκθεμάτων, η λειτουργία του θα διέπετε από τους 
κανονισμούς λειτουργίας Εκθέσεων που καθορίζει το Υπουργείο Υγείας με 
Διατάγματα, εάν και εφόσον αυτό ισχύει. 



  
ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ  - ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WAVE START (ΚΑΤΑ ΚΥΜΑΤΑ) 
  
1. Οι δρομείς κατανέμονται αυτομάτως σε κύματα εκκίνησης των 10 (δέκα), με βάση 
τον εκτιμώμενο χρόνο τερματισμού τους, τον οποίον καταχωρούν κατά την εγγραφή 
τους ηλεκτρονικά. Οι ταχύτεροι αθλητές φεύγουν με το πρώτο κύμα ενώ οι λιγότερο 
ταχείς με το δεύτερο και ούτω κάθε εξής. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται και 
αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό τα προσπεράσματα μεταξύ αθλητών και ο 
συνωστισμός στον χώρο τερματισμού. 
  
2. Για κάθε ομάδα υπάρχει χώρος προθέρμανσης με διάσταση τουλάχιστον 20 μ2 
(είκοσι τετραγωνικών μέτρων) και θα περιλαμβάνει 10 (δέκα) δρομείς. Συνεπώς, σε 
κάθε κύμα - με ατομική ευθύνη του συμμετέχοντα δρομέα - θα τηρείται για κάθε 
δρομέα ο κανόνας της φυσικής απόστασης 2 μ2 (δύο τετραγωνικών μέτρων) μεταξύ 
των, σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση. 
  
3.Στο κύμα εκκίνησης (αυτό πριν την Αψίδα Εκκίνησης) και στο προηγούμενο αυτού 
θα υπάρχει ευδιάκριτη σήμανση, με βάση τον παραπάνω κανόνα, για την θέση κάθε 
δρομέα στο έδαφος, σε κάθε σειρά και σε κάθε στίχο. 
  
4.Σε κάθε κύμα δρομέων θα δίνεται ξεχωριστή εκκίνηση με χρονική απόσταση 
τέτοια, ώστε οι δρομείς του κύματος που προηγείται να έχουν διανύσει ικανό 
διάστημα περίπου 50 (πενήντα) μέτρων προτού ξεκινήσει το επόμενο κύμα. 
5. Η εκκίνηση του πρώτου κύματος και του εκάστοτε επόμενου κύματος θα πρέπει 
να έχει χρονική απόσταση 30 (τριάντα) δευτερολέπτων 
6. Οι συμμετέχοντες σε κάθε κύμα καθορίζονται εκ των προτέρων ονομαστικά από 
την γραμματεία και δεν μπορούν να αλλάζουν κύμα για λόγους πιθανής 
ιχνηλάτησης.  
7.Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς να φορούν προστατευτική μάσκα μέχρι την 
εκκίνησή τους, δηλαδή μέχρι και να λάβουν θέση στις ειδικές ενδείξεις σταθερής 
θέσης που θα πρέπει να προβλέπονται για τουλάχιστον 2 (δύο) κύματα πριν την 
γραμμή εκκίνησης. Για την απόρριψη των μασκών θα υπάρχει μεγάλος αριθμός 
κάδων απορριμμάτων σε ενδεδειγμένα σημεία. 
8.Δεν θα γίνεται καμία παράδοση ή/και παραλαβή ρούχων των συμμετεχόντων 
  
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
  
1.            Κατά τη διάρκεια του αγώνα συστήνεται οι δρομείς να κρατάνε όσο 
δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις και να προσαρμόζονται με τα παρακάτω: 
a.            Το τρέξιμο των δρομέων δίπλα-δίπλα είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται 
απόσταση ασφαλείας μεταξύ των δρομέων 2 (δύο) μέτρων. 
b.            Το τρέξιμο των δρομέων σε κλιμακωτό σχηματισμό (ο ένας μπροστά και ο 
άλλος πίσω δεξιά ή αριστερά) είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται νοητή πλαϊνή 
απόσταση μεταξύ των δρομέων 2 (δύο) μέτρων. 
c.             Το τρέξιμο των δρομέων σε ομάδες με αποστάσεις μεταξύ των μικρότερες 
από αυτές που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να αποφεύγεται. 



d.            Η τμηματική εκκίνηση των δρομέων, όπως έχει ήδη περιγραφή, αποτρέπει 
το συνωστισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
2.            Όλοι οι δρομείς τοποθετούνται στα επιμέρους κύματα εκκίνησης με βάση 
την καταγεγραμμένη από τους ίδιους (στην αίτηση συμμετοχής τους) καλύτερη 
προηγούμενη επίδοσή τους, οπότε και εκκινούν με συγκεκριμένο ρυθμό, γεγονός που 
επίσης συμβάλει στην αποφυγή συνωστισμού τους κατά τη διαδρομή του αγώνα. 
3.            Οι δρομείς θα τρέχουν φορώντας φανέλα, την οποία σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να αφαιρούν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό μέχρι και 
την παραλαβή της τσάντας με τα ρούχα τους. 
  
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
  
Η τμηματική εκκίνηση των δρομέων, όπως έχει ήδη περιγραφεί, αποτρέπει το 
συνωστισμό στον τερματισμό. 
1.            Μετά τον τερματισμό, οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδικούς 
σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων πλαστική μικρή τσάντα, η οποία θα 
περιλαμβάνει τα είδη που θα παρέχουμε  όπως εμφιαλωμένο νερό, και/ή ισοτονικό 
ποτό, μπανάνα, μετάλλιο τερματισμού. Η παραλαβή είναι ανέπαφη. Η τσάντα 
τοποθετείται από το προσωπικό / εθελοντές του αγώνα σε τραπέζια, από όπου ο 
δρομέας τα παραλαμβάνει ο ίδιος, χωρίς φυσική επαφή. 
2.            Οι Τελετές Απονομών θα γίνουν με απόλυτη τήρηση των κανόνων 
απόστασης και περιορισμού των επαφών και με την παρουσία μόνο των απολύτως 
απαραιτήτων ατόμων. 
  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
1.            Το σύνολο του προσωπικού και των εθελοντών που θα απασχοληθούν την 
ημέρα του αγώνα θα είναι πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις 
διαδικασίες και τους κανονισμούς της διοργάνωσης καθώς και με το περιεχόμενο του 
παρόντος Υγειονομικού Πρωτοκόλλου. 
2.            Όλοι θα φορούν μάσκα μιας χρήσης και γάντια καθ’ όλη τη διάρκεια της 
απασχόλησής τους στη διοργάνωση. Η μάσκα και τα γάντια αλλάζονται τακτικά, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 
3.            Κάδοι απορριμμάτων για την απόρριψη μασκών και γαντιών θα είναι 
διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους. 
4.            Θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος εισόδου στους χώρους υποστήριξης της 
διοργάνωσης την ημέρα του αγώνα και πάντα με την επίδειξη των σχετικών 
διαπιστευτηρίων. Ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται στους χώρους 
αυτούς θα είναι ανάλογος των τετραγωνικών μέτρων του εκάστοτε χώρου, και με 
την προϋπόθεση τήρησης της απόστασης 2,00μ. 
5.            Μεταξύ των χώρων υποστήριξης της διοργάνωσης και στο πλαίσιο των 
χώρων παροχής ιατρικών υπηρεσιών και φροντίδας, θα προβλεφθεί η διαμόρφωση 
ειδικού απομονωμένου χώρου για την περίπτωση αντιμετώπισης ύποπτου 
κρούσματος (ενός ή περισσοτέρων) είτε μεταξύ των συμμετεχόντων είτε μεταξύ των 
εθελοντών / εργαζομένων / συνεργατών της διοργάνωσης. 
6.            Για τη λειτουργία του ιατρείου θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας και οι Κανονισμοί του ΚΟΑ και να είναι ανάλογα εξοπλισμένο. 



7.            Οι χώροι υποστήριξης θα καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας, ενώ θα έχει προηγηθεί εκτεταμένη 
απολύμανση πριν την χρήση τους. 
 

Running Under The Moon® Race Health Protocol 
 

1.The maximum number of runners participating in a road race is set at 300 runners, 
provided that in the case of different races each race has a different start time. The 
time interval between the first start of each race should be at least thirty (15) 
minutes. 
 
2. Participation will be allowed only to runners who: 
For ages 12 and up, hold either a negative laboratory test or a rapid antigen 
detection test for COVID-19 disease with sampling at least 72 hours (preferably 24 
hours) or a COVID-19 vaccination certificate at least at a single dose and provided 
that three weeks have elapsed since the date of vaccination, or evidence of release 
in the case of persons infected with COVID-19 and that six months have elapsed 
since the sampling date of their initial positive diagnosis. 
 
3. All staff / volunteers / judges / associates will wear a protective mask and gloves. 
 
4. Until the moment of their placement at the starting point (during arrival at the 
place and warm-up), it is recommended that runners wear a protective mask. 
 
BEFORE THE RACE 
  
Transportations 
  
The transportation of participants / volunteers / employees / judges / collaborators 
for the purposes of the event both before and after the race will be carried out in 
accordance with the Decrees of the Ministry of Health. 
 
Registration  Center 
There will be no Registration or BIB pick up center. The registrations are done only 
electronically while the participation numbers - ΒΙΒ, will be delivered by a courier 
company. 
 
Printed material will be distributed to all participants according to the rules that 
runners must follow on the day of the Race. The rules will be posted on the website 
of the event where each participant will be required to read and accept. 
 
In case of operation of an exhibition space, its operation will be governed by the 
regulations of operation of Exhibitions determined by the Ministry of Health with 
Decrees, if and if this is valid. 
 
RACE  DAY 
START - WITH THE WAVE START SYSTEM (WAVE) 
  



1. Runners are automatically divided into start waves of 10 (ten), based on their 
estimated finish time, which they register during registration electronically. The 
fastest athletes leave with the first wave while the least fast with the second and so 
on. In this way, overtaking between athletes and overcrowding at the finish line are 
greatly reduced and avoided. 
 
2. For each group/team there is a warm-up area with a dimension of at least 20 m2 
(twenty square meters) and will include 10 (ten) runners. Therefore, in each wave - 
under the individual responsibility of the participating runner - the rule of the 
physical distance of 2 m2 (two square meters) between them, in horizontal and 
vertical direction, will be observed for each runner. 
 
3. In the starting wave (the one before the Start Arch) and in the previous one there 
will be a clear marking, based on the above rule, for the position of each runner on 
the ground, in each row and in each verse. 
 
4. Each wave of runners will be given a separate start with a time interval such that 
the runners of the previous wave have traveled a sufficient distance of about 50 
(fifty) meters before the start of the next wave. 
 
5. The start of the first wave and the next wave should have a time interval of 30 
(thirty) seconds 
 
6. The participants in each wave are determined in advance by name by the 
secretariat and cannot change the wave for reasons of possible tracking. 
 
7. All participating runners must wear a protective mask until their start, ie until they 
take a position on the special fixed position indicators that should be provided for at 
least 2 (two) waves before the starting line. To dispose of the masks there will be a 
large number of waste bins in appropriate places. 
 
8. There will be no delivery and / or collection of clothes of the participants 
 
DURING THE RACE 
  
1. During the race it is recommended that runners keep as long distances as 
possible and adapt to the following: 
a. Running runners side by side is safe only when a safe distance between runners 
of 2 (two) meters is observed. 
b. Running runners in a staggered formation (one front and the other rear right or 
left) is safe only when an imaginary lateral distance between the runners of 2 (two) 
meters is observed. 
c. Runners should not be allowed to run in groups with distances shorter than those 
listed above. 
d. The partial start of the runners, as already described, prevents overcrowding 
during the race. 
 



2. All runners are placed in the individual starting waves based on their best 
previous performance recorded (in their application form), at which time they start 
at a certain pace, which also helps to avoid overcrowding during the race. 
 
3. Runners will run wearing a jersey, which in no case may be removed before, 
during or after the finish until the receipt of the bag with their clothes. 
 
FINISH  
  
The partial start of the runners, as already described, prevents overcrowding at the 
finish. 
1. After the finish, the runners receive from the special supply stations and medals 
plastic small bag, which will include the items we will provide such as bottled water, 
and / or isotonic drink, banana, finish medal. The receipt is intact. The bag is placed 
by the race staff / volunteers at tables, from where the runner receives them 
himself, without physical contact. 
2. The Awards Ceremonies will be held with full observance of the rules of distance 
and restriction of contacts and with the presence of only the absolutely necessary 
persons. 
 
RACE SUPPORT - HUMAN RESOURCES 
1. All staff and volunteers who will be employed on the day of the race will be fully 
trained and educated regarding the procedures and regulations of the event as well 
as the content of this Health Protocol. 
2. Everyone will wear a disposable mask and gloves throughout their employment in 
the event. The mask and gloves are changed regularly, according to the instructions 
of the Ministry of Health. 
3. Trash cans for discarding masks and gloves will be available in all areas. 
4. There will be strict entry control in the support areas of the event on the day of 
the race and always with the display of the relevant credentials. The number of 
people who can be in these spaces will be proportional to the square meters of each 
space, and provided that the distance is 2.00m. 
5. Between the areas of support of the event and in the context of the areas of 
medical services and care, the configuration of a special isolated area for the case of 
suspected case (one or more) will be provided either among the participants or 
among its volunteers / employees / associates event. 
6. For the operation of the doctor's office, the instructions of the Ministry of Health 
and the Regulations of the CMO must be followed and it must be adequately 
equipped. 
7. The support areas will be cleaned at regular intervals throughout the race day, 
while extensive disinfection will have preceded their use. 
 


