Κανονισμός λειτουργίας Ανοιχτού Προπονητηρίου ΕΟΤ
1. Δικαίωμα χρήσης του Ανοιχτού Προπονητηρίου έχουν μόνο οι αθλητές σωματείων
που ανήκουν στη δύναμη της ΕΟΤ. Ο αθλητής οφείλει να φέρει αποδεικτικό της
ταυτότητας του ως τοξότης (ταυτότητα αθλητού, δελτίο υγείας σε ισχύ) θεωρημένο
από την Ομοσπονδία και να το επιδεικνύει όποτε του ζητηθεί. Το μηνιαίο
παράβολο χρήσης του χώρου για την περίοδο Μάρτιος 2017 ως και Οκτωβρίου
2017 ορίζεται σε €20 ανά αθλητή.
2. Κατά το τελευταίο δεκαήμερο κάθε μήνα θα δημιουργείται ειδική λειτουργία στο
σύστημα AMS για την διαχείριση των προπονήσεων στο Ανοιχτό Προπονητήριο.
Με ευθύνη των σωματείων πρέπει να δηλώνονται οι αθλητές τους που επιθυμούν
να χρησιμοποιήσουν τον χώρο για τον επόμενο μήνα. Τα σωματεία οφείλουν να
φροντίσουν για τη κατάθεση του παράβολου των δηλωμένων αθλητών ώστε να μη
υπάρχει καθυστέρηση. Δεν είναι δυνατόν να γίνει χρήση του προπονητηρίου από
αθλητή που δεν έχει δηλωθεί από το σωματείο του.
3. Κάθε σωματείο, αθλητής και προπονητής που χρησιμοποιεί το Προπονητήριο
πρέπει να έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και να τον αποδέχεται
ενυπόγραφα.
4. Απαγορεύεται η χρήση του Ανοιχτού Προπονητηρίου από ανήλικους αθλητές χωρίς
την παρουσία προπονητή του σωματείου στο οποίο ανήκουν ή άλλου προπονητή
που έχει ορισθεί εγγράφως από το σωματείο τους
5. Υπεύθυνος για την τήρηση, ερμηνεία των εσωτερικών κανονισμών και της τάξης
γενικότερα είναι ο υπεύθυνος προπονητηρίου που έχει ορισθεί από την ΕΟΤ.
Ειδικά για την χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος - Φεβρουάριος) που πρόσβαση στον
χώρο έχουν μόνο οι αθλητές της Εθνικής ομάδας, υπεύθυνος ορίζεται ο
Ομοσπονδιακός Προπονητής ή ο παλαιότερος παρών αθλητής.
6. Κάθε αθλητής και προπονητής που χρησιμοποιεί το Προπονητήριο υπογράφει κατά
την είσοδο του στο ειδικό βιβλίο παρουσιών. Υπεύθυνος για τη τήρηση του βιβλίου
παρουσιών είναι ο υπεύθυνος του προπονητηρίου.
7. Το ωράριο λειτουργίας του Ανοιχτού Προπονητηρίου ορίζεται ως εξής: Μάρτιος –
Οκτώβριος, Δευτέρα –Παρασκευή, 16:00-20:00.
8. Για τη λειτουργία του χώρου υπάρχουν τέσσερεις (4) αποστάσεις στόχων , στα 40,
50, 60 και 70 m. Επίσης υπάρχουν δύο (2) γραμμές βολής, η μια είναι η κανονική
γραμμή βολής για αγωνιστική χρήση και η δεύτερη για προπονητική χρήση κάτω
από τέντα για προστασία από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η κεντρική περιοχή της
τέντας με περιμετρική κάλυψη διατίθεται για χρήση των αθλητών της Εθνικής
Ομάδας ενώ οι πλευρές εκατέρωθεν διατίθενται για χρήση από αθλητές
σωματείων. Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιείται πάντα, ΜΟΝΟ ΜΙΑ γραμμή βολής
από όλους τους παριστάμενους αθλητές. Η διαχείριση των στόχων , σειράς βολών
και αριθμό βελών γίνεται με την εποπτεία του υπεύθυνου Προπονητηρίου και
συμμόρφωση με τις οδηγίες του. Σε περίπτωση υπεράριθμων αθλητών και μόνο
μετά από άδεια του υπεύθυνου Προπονητηρίου και εφόσον δεν χρησιμοποιούνται
από αθλητές της Εθνικής ομάδας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στόχοι και στο
κεντρικό μέρος του χώρου από αθλητές σωματείων.
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9. Για την προθέρμανση των αθλητών, δοκιμή εξοπλισμού κλπ, διατίθεται χώρος
τριών (3) στόχων με μικρή απόσταση βολής (<5m) πίσω από την γραμμή βολής και
ανάμεσα στις δύο τέντες. Ισχύει απαρέγκλιτα ο κανονισμός ασφάλειας και για τις
βολές στους στόχους αυτούς.
10. Απαγορεύεται η μετακίνηση και ανακατανομή των στόχων σε διαφορετικές
αποστάσεις από τις ήδη υπάρχουσες. Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις, όπως βελτίωση
τεχνικής, έλεγχος υλικού κλπ. αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε συνεννόηση με τον
υπεύθυνο Προπονητηρίου και για την κάλυψη περισσότερων, κατά το δυνατόν,
αθλητών. Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί επίσκεψη σωματείων ή
μεμονωμένων αθλητών που έχουν δηλωθεί από τα σωματεία τους για ρύθμιση
σκοπευτικών, μετά από ενημέρωση της ΕΟΤ (Επιτροπή Προπονητικών χώρων) και
του Υπευθύνου Προπονητηρίου, σε χρόνο εκτός προγράμματος προπονήσεων.
11. Οι συνοδοί αθλητών και οι επισκέπτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους
κανονισμούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και να παραμένουν σε
καθορισμένους χώρους πίσω από τον χώρο εκτέλεσης βολών, στη μικρότερη τέντα
(χώρος θεατών). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργούν πρόβλημα στην
προπόνηση των αθλητών και μπορεί να τους ζητηθεί από τον υπεύθυνο
Προπονητηρίου να φύγουν από τον χώρο.
12. Η χρήση του ειδικού χώρου εργαλείων για επισκευή εξοπλισμού, κοπή βελών κλπ,
γίνεται μόνο με την επίβλεψη του υπευθύνου Προπονητηρίου και εφόσον το
επιτρέπουν οι παράλληλες δραστηριότητες. Η χρήση των εργαλείων γίνεται με
ευθύνη του αθλητή και δεν μπορεί να υπάρχει καμία αξίωση για φθορά στον
εξοπλισμό του.
13. Ο χώρος των προπονητηρίων θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και οι αθλητές
πρέπει να χρησιμοποιούν τα δοχεία συλλογής απορριμμάτων που βρίσκονται σε
διάφορα σημεία εντός του χώρου.
14. Όλοι οι αθλητές που βρίσκονται στο Προπονητήριο οφείλουν να συμπεριφέρονται
με ευπρέπεια και σεβασμό προς τους συναθλητές τους χωρίς φωνές και θόρυβο.
Ενέργειες που πιθανόν να επηρεάσουν την συγκέντρωση αθλητών που
προπονούνται πρέπει να αποφεύγονται.
15. Οι αθλητές στην γραμμή βολής δεν θα πρέπει να καθυστερούν αλλά να εκτελούν
τις βολές τους σε εύλογο χρόνο. Εφόσον είναι εφικτό, χρησιμοποιείται χρονόμετρο
και φανάρια αγώνα κατά την ρίψη των βολών.
16. Για την συλλογή των βελών που πέφτουν πίσω από τους στόχους θα διατίθεται ανά
μισή ώρα χρόνος 5’. Σε περίπτωση απώλειας βέλους ο αθλητής το δηλώνει στον
υπεύθυνο Προπονητηρίου και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες μετά το τέλος της
προπόνησης για να βρεθεί.
17. Η παρουσία κατοικίδιων ζώων στο Ανοιχτό Προπονητήριο θα πρέπει να
αποφεύγεται και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, το ζώο θα πρέπει να βρίσκεται σε
περιορισμό ( λουρί , κλουβί κτλ).
18. Ο υπεύθυνος Προπονητηρίου απομακρύνει από την γραμμή βολής οποιονδήποτε
αθλητή δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς λειτουργίας του προπονητηρίου
και ενημερώνει την ΕΟΤ για το συμβάν.
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