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Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2019 
                                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 047/19 

Προς Σωματεία ΕΟΤ 
Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (CLUB ARCHERS) ΣΤΟ EUROPEAN GRAND PRIX  
            ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 9-13/4/2019 
___________________________________________________________________________________ 
 
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη συμμετοχή των αθλητών 
οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος ως Αθλητές Συλλόγων (Club Archers) στο EUROPEAN 
GRAND PRIX 2019, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 9 έως και τις 13 Απριλίου 2019,στο 
Βουκουρέστι της Ρουμανίας. 
 
Οι αθλητές οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις των Αθλητών Συλλόγων που ορίζονται 
στην Προκήρυξη των αγώνων (η οποία επισυνάπτεται), καθώς επίσης και να έχουν 
τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΟΤ. 
 
Η προθεσμία των Preliminary Entries έληξε στις 9 Ιανουαρίου, οπότε το σύστημα από 

10/1/2019 επιτρέπει τις δηλώσεις συμμετοχής των Αθλητών Συλλόγων (Club Archers). 
 

Σημείωση: η ημερομηνία που αναγράφεται μέσα στην προκήρυξη για τις 19 Ιανουαρίου είναι 

τυπογραφικό λάθος. 

 
Στην Προκήρυξη των αγώνων αναφέρεται ότι η Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων θα 
ανακοινώσει στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας τις διαθέσιμες θέσεις που θα 
υπάρξουν ανά κατηγορία για τους Αθλητές Συλλόγων, οι οποίες θα συμπληρωθούν με σειρά 
προτεραιότητας παραλαβής Φόρμας συμμετοχής τους.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι Αθλητές Συλλόγων πρέπει να στείλουν στο e-mail της ΕΟΤ 
(info@archery.org.gr) τη συνημμένη Φόρμα “Club Archers Registration Form” σε μορφή 
word, πλήρως συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους στα Αγγλικά, προκειμένου να υπογραφεί 
και σφραγιστεί από την ΕΟΤ. 
 
Η ΕΟΤ θα ενημερώσει στο ηλεκτρονικό σύστημα WAREOS τα στοιχεία των αιτηθέντων 
συμμετοχής αθλητών, προκειμένου να εκδοθεί ο απαιτούμενος ID για όσους αθλητές δεν έχουν 
ήδη.  Η ΕΟΤ θα συμπληρώσει τον εκδοθέντα ID σε όσες Φόρμες αθλητών λείπει. 
 
Η ΕΟΤ θα αποστείλει ηλεκτρονικά τις πλήρως συμπληρωμένες Φόρμες αθλητών στους ίδιους 
τους αθλητές, οι οποίοι θα πρέπει να στείλουν οι ίδιοι την σφραγισμένη Φόρμα τους στους 

διοργανωτές (email: gp2019@frta.ro) και να επικοινωνούν πλέον οι ίδιοι με την Οργανωτική 

Επιτροπή των αγώνων για όποιο ζήτημα αφορά τη συμμετοχή τους. 
 
Όσοι Αθλητές Συλλόγων γίνουν δεκτοί θα ειδοποιηθούν από την Οργανωτική Επιτροπή των 
αγώνων, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για το κλείσιμο εισιτηρίων και 
ξενοδοχείων.  
 
Οι κρατήσεις δωματίου και η δήλωση των πτήσεων των συμμετεχόντων Αθλητών Συλλόγων 
θα γίνεται με απευθείας συνεννόηση μεταξύ των αθλητών και της Οργανωτικής Επιτροπής 
αγώνων. 
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Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής (Entry Fee, ξενοδοχείο, μετακίνηση) γίνεται από τους 
ίδιους τους αθλητές, με κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό των διοργανωτών 
(αναγράφεται στην Προκήρυξη) και με απευθείας συνεννόηση με τους διοργανωτές. 
 
Καταληκτική ημερομηνία των τελικών δηλώσεων συμμετοχής είναι η 19η Μαρτίου 2019, αλλά 
συνιστούμε οι Αθλητές Συλλόγων να ενεργήσουν άμεσα, λόγω της σειρά προτεραιότητας. 
 
Ενημερωτικά, το Ξενοδοχείο στο οποίο θα διαμείνει η Εθνική Ομάδα είναι το EURO Hotels 
Gara Nord, όπου το κόστος είναι 85€/άτομο/διανυκτέρευση για δίκλινο δωμάτιο ή 
100€/άτομο/διανυκτέρευση για μονόκλινο. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες διαμονής, παρακαλούμε ανατρέξτε 
στην Προκήρυξη.  
 
 

Τα στοιχεία των αεροπορικών πτήσεων της Εθνικής Ομάδας είναι τα εξής: 
 

Πτήση Αναχώρησης: 
Δευτέρα 08 Απριλίου 2019 
ATHENS-BUCHAREST : A3 960  Aegean Airlines, ώρα 08:25-10:00 
 

Πτήση Επιστροφής: 
Σάββατο 13 Απριλίου 2019 
BUCHAREST-ATHENS : RO 273 Tarom, ώρα 16:30-18:05 
 

 
 

 
 
 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

Η Γενική Γραμματέας ΕΟΤ 

 
Έβελυν Παπαδοπούλου 
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