
 

                      Αρ. Πρωτ.: 1168/16, 1/7/16 
 
Προς:        

Σωματεία ΕΟΤ 
Διοργανωτή αγώνα Μελισσίων 25/6/16 
      (Α.Ο. «ΣΕΙΡΙΟΣ», Αθλ. Οργανισμό Δήμου Πεντέλης, Τ.Ε. Κεντρ. Ελλάδος) 
ΚΕΚ 

  
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την συνέχεια του θέματος που προέκυψε το Σάββατο 
25/6/16 και οδήγησε  στην  οριστική διακοπή  του αγώνα στα Μελίσσια. Η Ε.Ο.Τ. 
ανταποκρίθηκε άμεσα στη σοβαρότητα του θέματος και πραγματοποίησε συνάντηση την 
Τετάρτη 27/6/16 μεταξύ μελών του ΔΣ, εκπροσώπων του σωματείου “Α.Ο. Σείριος”, του 
αθλητικού οργανισμού δήμου Πεντέλης, της Κ.Ε.Κ. και της Τ.Ε. 
Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε,  διευκρινίστηκαν τα παρακάτω: 

 Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε το πρόβλημα και οι λόγοι που 
οδήγησαν στη διακοπή του αγώνα  

 τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από τους διοργανωτές για την καλύτερη 
δυνατή αποζημίωση (ηθική ή/και  οικονομική)  των συμμετεχόντων αθλητών 

 τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Ομοσπονδία για την αποφυγή  και 
αντιμετώπιση αντίστοιχων προβλημάτων στο μέλλον 

 Με γνώμονα την δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκονται όλοι οι εμπλεκόμενοι 
(αθλητές,  διοργανωτές και Ομοσπονδία) κρίνεται απαραίτητο να συνυπολογίσουμε τα 
εξής:  

 Η επιλογή  χωρών  τέλεσης αγώνων τοξοβολίας,  τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή 
της Αθήνας γίνεται όλο και πιο δύσκολη.  Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να 
αποθαρρυνθούν  τα σωματεία από την ανάληψη αγώνων. Η ύπαρξη (όπως στην 
προκειμένη περίπτωση) άδειας τέλεσης αγώνα από την Περιφέρεια είναι 
αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση.  

 Η ασφαλής τέλεση αγώνων τοξοβολίας  είναι το σημαντικότερο κριτήριο για την 
συνέχιση και ανάπτυξη του αθλήματος. Πέρα από τη γνώση των κανόνων ασφαλείας 
που διέπουν το άθλημα και τις τυπικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν 
υπάρχει πάντα η κοινή λογική και η αντίληψη των συνθηκών που επικρατούν κάθε 
φορά για να διενεργείται κάθε αγώνας αλλά και κάθε προπόνηση. Σε αυτό δεν είναι 
δυνατόν να γίνει καμία έκπτωση και καμία υπαναχώρηση. Ο εκάστοτε Διοργανωτής 
ευθύνεται για την τήρηση των εγκεκριμένων κανονισμών ΓΓΑ. 

 Σε ένα αμιγώς ερασιτεχνικό άθλημα σαν την τοξοβολία είναι γνωστές  οι οικονομικές 
θυσίες που καλούνται να κάνουν αθλητές και σωματεία  για να υπάρξει η δυνατότητα 
να ρίξουμε έστω και ένα βέλος 

 Με βάση αυτά,  θεωρούμε ότι ο αγώνας που διακόπηκε στα Μελίσσια αποτελεί ένα θετικό 
ορόσημο στη διαρκή προσπάθεια των παραγόντων αυτού του αθλήματος να το 
αναπτύσσουν και να το εξελίσσουν ομαλά μεν αλλά μέσα σε πραγματικά αντίξοες 
συνθήκες. Αναμένουμε τη νέα επίσημη απάντηση του σωματείου που επωμίστηκε την 
οργάνωση του αγώνα και που σε κάθε περίπτωση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την τέλεσή του. Λαμβάνουμε υπόψη ότι την επόμενη μέρα ( Κυριακή, 26/6/16) που δεν 
συνέτρεχαν οι ίδιοι λόγοι,  ο αγώνας τελέστηκε με απόλυτη επιτυχία.  



 

 Στην προσπάθειά μας να ανατρέψουμε οποιαδήποτε αρνητική εντύπωση 
δημιουργήθηκε,  θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους ότι η Ομοσπονδία 
Τοξοβολίας  συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες των αθλητών,  των σωματείων και των 
ανθρώπων που στελεχώνουν το άθλημα μας. Δεσμευόμαστε προς πάσα κατεύθυνση να 
κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να αποζημιωθούν οι αθλητές, κυρίως της επαρχίας, που 
δαπάνησαν χρήματα  για τον αγώνα που τελικά δεν έγινε. Θα σας ενημερώσουμε σύντομα 
για τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί αυτό ώστε να είναι γενικά αποδεκτό και σύμφωνο 
με τις διαδικασίες της Ομοσπονδίας. Πρώτη απόφασή μας είναι η έγκριση μη καταβολής 
παράβολου από τους αθλητές που συμμετείχαν στα Μελίσσια, στον επόμενο αγώνα που θα 
διοργανώσει η Ομοσπονδία και θα επιλέξουν να συμμετάσχουν.   

Το ΔΣ της Ε.Ο.Τ. 


