
 
                                                                                                                    Αθήνα, 26/2/2015 

                                                                                                                      Αρ. πρωτ. 33932 

 

ΠΡΟΣ:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΦΟΤ 

 

ΘΕΜΑ: EGP Marathon 2015 – Συμμετοχή αθλητών που έχουν καταλάβει την 7η ή 8η θέση 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια  εγγράφων αιτημάτων από σωματεία μας  και μετά από εισήγηση του 

Προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής κ. Νικόλαου Ράπτη και πρόταση του Ομοσπονδιακού Προπονητή 

Αλέξανδρου Νασούλα, το ΔΣ της ΕΦΟΤ αποφάσισε  να επιτρέψει την συμμετοχή,  των αθλητών που κατέλαβαν 

την 7η και 8η θέση στην τελική κατάταξη πρόκρισης για το EGP-Marathon 2015, ως μελών της Εθνικής Ομάδας 

για το EGP Marathon 2015, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς Γκραν Πρι της WAE, όπου δύναται ο 

διοργανωτής να συμμετέχει με 8 αθλητές ανά κατηγορία. 

Η συμμετοχή του 7ου και 8ου αθλητή/τριας ανά κατηγορία στην Εθνική Ομάδα για το EGP Marathon 2015 θα 

γίνεται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του σωματείου του/της και με αποκλειστικά δικές τους δαπάνες, 

σύμφωνα με ειδικές τιμές που εξασφάλισε η ΕΦΟΤ. 

 Απαραίτητη  προϋπόθεση για την συμμετοχή των παραπάνω αθλητών/τριών  είναι να ακολουθήσουν το 

πλήρες πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Σας ενημερώνουμε επίσης  ότι θα πραγματοποιηθεί Προπονητικό Καμπ, πριν από το Ευρωπαϊκό Γκραν Πρι- 
Marathon  2015 , για όσες χώρες ενδιαφέρονται. Στο Προπονητικό Καμπ θα λάβει μέρος η Εθνική Ομάδα και 
παρέχεται  η δυνατότητα συμμετοχής, με τους ίδιους όρους που αναφέρονται παραπάνω , μόνο στους 
αθλητές της 7ης – 8ης θέσης Εθνικής Ομάδας καθώς και σε όσους Club Archers γίνει δεκτή η συμμετοχή τους. 
Η διάρκεια του Προπονητικού Καμπ θα είναι από 16 -21 Μαρτίου 2015 και οι προπονήσεις θα γίνουν από ώρα 
09:00-16:00, στο ίδιο γήπεδο που θα χρησιμοποιηθεί για Προπονητικό Γήπεδο στη διάρκεια των αγώνων.  
Το ξενοδοχείο του Προπονητικού Καμπ είναι το Marathon Beach Resort Hotel (4*). Η μεταφορά των 
συμμετεχόντων στο Προπονητικό Καμπ από/προς ξενοδοχείο-γήπεδο θα γίνεται με μίνι βαν και βάσει του 
προγράμματος μετακινήσεων, που θα ανακοινωθεί αργότερα. 
Στις 22 Μαρτίου, όλοι οι μετέχοντες του Προπονητικού Καμπ θα μεταφερθούν στο ξενοδοχείο του 
Ευρωπαϊκού Γκραν Πρι –Marathon 2015, Golden Coast Hotel (4*). 
 
 
Για τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων αθλητών/τριών, που θα δηλώσουν να λάβουν μέρος στο Ευρωπαϊκό 

Γκραν Πρι – Marathon 2015 (7ος - 8ος Εθνικής Ομάδας και Club Archers), το ΔΣ της ΕΦΟΤ και η Οργανωτική 

Επιτροπή του αγώνα αποφάσισε ειδικές τιμές για το κόστος συμμετοχής τους, που αφορούν το παράβολο 

συμμετοχής (Entry Fee)και το ξενοδοχείο, τόσο για το Προπονητικό Καμπ όσο και το Γκραν Πρι. 

Ειδικές τιμές: 
 



 
 

A) Προπονητικό Καμπ (16-22 Μαρτίου) 

 Παράβολο συμμετοχής (Entry Fee):  20 € /άτομο (περιλαμβάνει και τις τοπικές μετακινήσεις) 

 Ξενοδοχείο 

   Τιμές σε Ευρώ (€), ανά άτομο, ανά μέρα 

                          Πλήρης Διατροφή 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ HOTEL Μονόκλινο   Δίκλινο   Τρίκλινο 

MARATHON BEACH RESORT(4*) 60  45  40 

 
 
12 Poseidonos Avenue - 19005 Nea Makri / Greece 

T_ (+30) 22940 95022 - F_ (+30) 22940 98840 

E_ reservations@marathonbeachresort.com  

W_ www.marathonbeachresort.com 
Find us: 

https://www.google.com/maps/place/Marathon+Beach+Resort/@38.0905784,23.9766686,1177m

/data=!3m1!1e3!4m7!1m4!3m3!1s0x14a18298d51d29b5:0xf40fe1019215fdf8!2sMarathon+Beach

+Resort!3b1!3m1!1s0x14a18298d51d29b5:0xf40fe1019215fdf8 
 
Ειδικές τιμές: 
A) Ευρωπαϊκό Γκραν Πρι-Marathon 2015 (22-29 Μαρτίου) 

 Παράβολο συμμετοχής (Entry Fee):  50 € /άτομο (περιλαμβάνει και τις τοπικές μετακινήσεις) 

 Μετακινήσεις από/προς Αεροδρόμιο-ξενοδοχείο: 20 € / άτομο 

 Ξενοδοχείο 

 Τιμές σε Ευρώ (€), ανά άτομο, ανά μέρα 

Πλήρης Διατροφή 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ HOTEL Category       Μονόκλινο          Δίκλινο        Τρίκλινο 

GOLDEN COAST HOTEL 4* 65               50               45 

 

Παραλία Μαραθώνος, 19007 Αττική 

Hotel tel. center: (+30) 2294113000, Fax: (+30) 2294113001 

Email: info@goldencoast.gr  -  Website: www.goldencoast.gr 

 
 
 
Τα σωματεία που έχουν αθλητές που κατέλαβαν  την 7η και 8η θέση στην τελική κατάταξη πρόκρισης για το 

EGP-Marathon 2015  και επιθυμούν να δηλωθούν ως μέλη της Εθνικής Ομάδας, με τους προαναφερθέντες 

όρους,  παρακαλούνται  να το δηλώσουν εγγράφως στην ΕΦΟΤ έως την Τρίτη  03 Μαρτίου 2015. 

 
Οι Αθλητές Συλλόγων (Club Archers), που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Ευρωπαϊκό Γκραν Πρι- Marathon  
2015, με τους προαναφερθέντες όρους, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη Φόρμα και να την 
στείλουν στην Ο.Ε., στο email: info@egp-marathon.gr, έως την Τρίτη 03 Μαρτίου 2015. 
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Εξακολουθούν να ισχύουν οι Φόρμες συμμετοχής (Club Archers Registration Form) όσων τις έστειλαν ήδη. 
 
Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο συμμετοχής των Αθλητών Συλλόγων, όπως 
ορίζονται  στους ισχύοντες Κανονισμούς Γκραν Πρι της WAE και όπως περιγράφονται στην επίσημη Προκήρυξη 
των αγώνων. 
 
Για τους Αθλητές Συλλόγων και μόνο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα ενημερωθούν για τη 
δυνατότητα συμμετοχής τους, σύμφωνα με τις ελεύθερες θέσεις ανά κατηγορία, που θα υπάρξουν μετά τη 
λήξη δηλώσεων συμμετοχής των εθνικών ομάδων των ευρωπαϊκών χωρών (10 Μαρτίου). 
 
Οι αθλητές της 7ης-8ης θέσης που θα δηλώσουν συμμετοχή ως αθλητές της Εθνικής Ομάδας, καθώς και οι 
Αθλητές Συλλόγων που θα λάβουν τελικά μέρος στο Ευρωπαϊκό Γκραν Πρι-Marathon 2015, θα καταβάλουν το 
ποσό του κόστους συμμετοχής τους σύμφωνα με τις φόρμες που θα τους αποσταλούν για συμπλήρωση σε 
μετρητά, στις 22 Μαρτίου 2015 στο γραφείο Διαπιστεύσεων του αγώνα, στο ξενοδοχείο Golden Coast Hotel. 
 
 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
 
 

     Ο Πρόεδρος                                          Η Γενική Γραμματέας               

                      

                                              Δρ. Πέτρος Συναδινός                            Μαρία Κυριλλοπούλου 
 


