
ΔΙΕ=ΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ GRAND PRIX ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

μεταξý ΔÞμου Μαραθþνα και ΕλληνικÞò Ομοσπονδßαò Τοξοβολßαò
(τα μÝρη αναφÝρονται με αλφσβητικÞ σεφü)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚοΠοΣ ι ι
Σ-" Μοροθþ"α σÞτ¸ρ" ΙΙòΙαοΙ,f.. μεταξý του ΔÞμου Μαραθþνα και τηò ΕλληνικÞò
Φλüθλου Ομοσηονδßαò Τοξοβολßαò (ΕΦΟΤ) συμφωνÞθηκε να συνδιοργονþσουν το
ΠανευρωπαΤκü Grand Prix Τοξοβολßαò για το 2015 στιò αθλητικÝò εγκαταστÜσειò του δÞμου
και ειδικüτερο στον χþρο εκκßνησηò του <<Κλασικοý Μαροθωνßου Αθηνþν», (κοι στο Δημοτικü
Στüδιο ΝÝαò ΜÜκρηò) þστε να εßνοι Üμεσα συνδεδεμÝνο με την ιστορικüτητα του χþρου και
να τονßσει την διεθνÞ οκτινοβολßα του.

Σκοπüò του αθλητικοý γεγονüτοò αυτοý μεταξý των üλλων εßναι η ανÜπτυξη σχÝσεων
συνεργοσßοò μεταξý του ΔÞμου Μαραθþνα και τηò ΕλληνικÞò Ομοσπονδßαò Τοξοβολßαò. Κονü
χαρακτηριστικü μεταξý αυτþν εßναι η πρüθεση προþθησηò τηò συμμετοχÞò στα οθλητικü
δρþμενο ωò τρüπου ζωÞò, η αýξηση του αριθμοý συμμετεχüντων στα Ολυμπιακü αθλÞματα
και η συνεχÞò προσπüθεια βελτßωσηò και αναβüθμισηò των προσφερüμενων υπηρεσιþν. Η
διοργÜνωση ενüò τÝτοιου διεθνοýò αθλητικοý ογþνα στην κοιτßδα του Μαραθωνßου Δρüμου
περιÝχει σημαιrτικοýò συμβολισμοýò που ποραπÝμπουν στην Πογκüσμια ΕιρÞνη, το Ολυμπιακü
Ιδεþδη και το Ευ Αγωνßζεσθαι.
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Α. ΧΤΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η εγκατÜσταση τηò Εκκßνησηò του Ωασικοý
Μαραθωνßου Αθηνþν, στο Μαραθþνα για τουò τελικοýò και το Δημοτικü Στüδιο ΝÝαò Μüκρηò

για τουò προκριμοτικοýò. Ο ΔÞμοò Μαραθþναò εßναι υπεýθυνοò για την παραχþρηση και
προετοιμασßα των κτιριακþν εγκαταστüσεων και τη διÜθεση του απαραßτητου τεχνικοý
υποστηρικτικοý προσωπικοý, καθþò και του οπαροßτητου υλικοτεχνικοý και τεχνολογικοý
εξοπλισμοý. οι πρüσθετοι χþροι διεξαγωγÞò του αγþνα θα υποδειχθοýν απü την ΕΦΟΤ üταν
ολοκληρωθεß η αξιολüγησÞ τουò για την καταλληλüτητÜ τουò.

Β. ΠοΤΕ: ΚατÜ το χρονικü διÜστημα 22-29 Μαρτßου 2015 κοι μιο εβδομüδα νωρΙτερο (16-
2Il3lL5) εφüσον αποφασιστεß νο διεξαχθεß προπονητικü camp με συμμετοχÞ διεθνþν
ομÜδων.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ: 5 ημÝρεò, μεταξý ωρþν 0Β:30 και 16:30.

Δ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΕ): Η ΟΕ θα εßναι υπεýθυνη γιο τη λÞψη üλων των
στρατηγικþν αποφüσεων που σχετßζονται με τον Αγþνα. Η οΕ θο οποτελεßται απü δþδεκα
(12) μÝλη που θα προÝρχοττοι οπü την ΕΦΟΤ (10) και απü τον ΔÞμο Μαραθþνο (2).
Θεσπßζεται 3μελÞò ΕπτροπÞ γιο θÝμοτα Μαραθþνα με 2 εκπροσþπουò του ΔÞμου κοι 1 τηò
ΕλληνικÞò Ομοσπονδßαò Τοξοβολßαò.

Γραφεßο του
δυνοτüτητα

Ε. ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕ: Τα γραφεßα του Αγþνα (Grand Prix) θα φιλοξενοýντοι στα
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Ζ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚ^ΗΜΕΝΩΝ: Οι παρακüτω κατηγορßεò
ατüμων θο κληθοýν νο παραβρεθοýν στο Πανευρωπαßκü Grand Prix 2015:

. ΜÝλη WAE,

. ΜÝλη τηò ΟλυμπιακÞò ΕπιτροπÞò.

. Υπεýθυνοι διοργÜνωσηò του ΔÞμου Μαραθþνο που σχετßζοιττοι με τον αγþνο

. Δýο Þ τρειò εξÝχουσεò προσωπικüτητεò απü το χþρο των ΜÝσων ΜοζικÞò
ΕνημÝρωσηò, σχετικοß με τον αθλητισμü.

Εκτüò των παραπÜνω κατηγοριþν, στιò οποßεò οπευθýνεται κυρßωò ο ογþναò θο κληθοýν, Þ
θο γßνεται δεκτü το οßτημÜ τουò να πορακολουθÞσουν τον αγþνα, τα παρακüτω Üτομο:

. οι ηγεσΙεò διαφüρων σχετικþν Ελληνικþν Υπουργεßων και Üλλων οθλητικþν
οργανισμþν.

. Το Διοικητικü Συμβοýλιο, μÝλη των Επιτροπþν κοι οι εργαζüμενοι του ΔÞμου
Μαραθþνα, το Δημοτικü Συμβοýλιο του ΔÞμου Μοραθþνα, καθþò και το μÝλη τηò
ΟργανωτικÞò ΕπιτροπÞò,

. Εκπρüσωποι Χορηγþν

. Εκπρüσωποι Ελληνικþν ΜΜΕ.

. ΦοιτητÝò τμημÜτων ΑΕΙ, σχετικþν με τον Αθλητισμü και την ΑθλητικÞ Διοßκηση.

. ΠρεσβευτÝò των συμμετεχüττων Ευρωπαßκþν κροτþν.

Η. ΧΡΗΜΑΤοΔοΤΗΣΗ ΤοΥ ΑΓΩΝΑ:
1) ο ΔÞμοò Μοραθþνα θα εßναι υπεýθυνοò για την παροχÞ του Δημοτικοý Στοδßου Ν.

ΜÜκρηò και τηò Αφετηρßαò. Επßσηò απü κοινοý με την ΕΦΟΤ θα μεριμνÞσει ψα την
εξεýρεση χορηγþν ψα τιò κατηγορßεò παρεχüμενων ειδþν και υπηρεσιþν που
εμφανßζονται στον επισυναπτüμενο πßνακα. Η ΕΦΟΤ εßνοι υηεýθυνη γ|α την
διενÝργεια διαγωνισμοý,

2) Η ΕΦΟΤ εßναι υπεýθυνη την χρημοτοδüτηση του Grand Prix σε üτι αφορü

ξενοδοχεßα, διατροφÞ, μετακινÞσειò, γÞπεδα (στÞσιμο), τεχνολογßα και προσωπικü.
3) ΡητÜ συμφωνεßται üτι ο ΔÞμοò δεν θα κατοβÜλει εξ ιδßων πüρων κανÝνο χρηματικü

ποσü γιο την διοργÜνωση τηò εκδÞλωσηò.

I. ΚΑΘΗΚοΝΤΑ ΔΗΜοΥ ΜΑΡΑοΩΝΑ και ΕΦοτ
ΔÞμοò Μαραθþνα (ορισμÝνα σε συνεργασßα με ΕΦΟτ)

ο Εσωτ€βικÞ ενημÝρωση προò τιò εμπλεκüμενεò υπηρεσßεò (πχ. ΟικονομικÞ υπηρεσßο,
Γροφεßο Κßνησηò Υπηρεσßο Καθοριüτηταò, ΤεχνικÞ Υπηρεσßα κλπ) για την ενεργü
υποστÞριξη του αγþνο

. ΠαροχÞ εξοπλισμοý για τιò ανüγκεò του αγþνα (καρÝκλεò τραπÝζια, ομπρÝλεò
χημικÝò τουαλÝτεò, τÝντεò, ποýλμαν, παροχÞ σýνδεσηò Internet, προσωπικü)

. Διοργüνωση τελετÞò Ýναρξηò και λÞξηò αγþνο

. ΜετοφορÜ των υλικþν του αγþνο απü και προò τουò χþρουò διεξαγωγÞò του (στüχοι,
υλικü)

. Οργüνωση των εθελοντþν και οργÜνωση τηò ποροχÞò του ρουχισμοý και τηò
διοτροφÞò τουò/ η δαπÜνη των οποßων βαρýνει την ΕΦΟΤ και τουò Χορηγοýò, καθþò
και τηò μετακßνησÞò τουò

. Διαφημιστικü υλικü, τηλεορüσειò, εκτυπωτÝò, συσκευÝò πλαστικοποßησηò
ο Συνεργασßα με το ΕΚΑΒ για την παροχÞ γιατροý και ασθενοφüρου στον χþρο

διεξογωγÞò του ογþνα
. ΔιονομÞ νεροý, ονοψυκτικþν και φαγητοý στουò εθελοιττÝò
. Καθαριüτητα στουò χþρουò του αγþνα

ΕΦοΤ

. ΣυνολικÞ
βüση.

Αγþνα με οναγκαΙο προσωπικü σε εθελοντικÞ



. ΜεταφορÝò απü/προò Αεροδρüμιο, Ξενοδοχεßο, ΓÞπεδα

. Γραμματεßα Αγþνα, ΑποτελÝσμοτα

. ΞενοδοχειακÞ κÜλυψη και διατροφÞ αθλητþν

. ¸ντυπα αγþνα

. Δελτßα Τýπου

. ΣτÞσιμο ΓηπÝδου (στüχοι, γραμμÝò, ηλεκτρουκÜ συστÞματα)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦ ΟΙνßgοΤηΣ
^t§7L,h#§

Ο\
\τ

§

*-"{δ

{3


