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Προς: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΟΤ  
           
Θέμα: Επαναλειτουργία του αθλήματος της τοξοβολίας 

 
Αγαπητοί αθλητές, προπονητές, κριτές και παράγοντες, 
 
η ημέρα που θα μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε στα γήπεδα αρχίζει να πλησιάζει και είναι μια εξέλιξη 
που μας γεμίζει όλους χαρά. Το άθλημα μας συμπεριλαμβάνεται στα πρώτα αθλήματα για τα οποία 
θα επιτραπεί η έναρξη των προπονήσεων σε ανοιχτούς χώρους. 
 
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι ότι αυτή η καλή είδηση απαιτεί αυξημένη προσοχή ώστε 
να μην γίνουν κινήσεις που μπορούν να αποβούν μοιραίες στην ομαλή επανένταξη μας σε μια σχετική 
κανονικότητα. 
 
Τα σωματεία που θα επαναλειτουργήσουν θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω 
τα οποία είναι σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πάντα υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και με ιδιαίτερη έμφαση στην ατομική 
ευθύνη: 
 

 Από Τρίτη 5 Μαΐου, ΜΟΝΟ τα σωματεία που διαθέτουν ανοιχτό χώρο μπορούν να 
ξεκινήσουν τις προπονήσεις τους και ΜΟΝΟ με αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 15 ετών και 
άνω. Τα σωματεία με κλειστούς χώρους και οι αθλητές μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών 
θα ξεκινήσουν σε επόμενο στάδιο. 

 

 Κατά την είσοδό τους στο χώρο προπόνησης όλοι (προσωπικό, αθλητές, προπονητές,) θα πρέπει 
να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο και να συμπληρώνουν σχετικό ερωτηματολόγιο, υπόδειγμα του 
οποίου θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της η ΕΟΤ μέσα στις επόμενες μέρες, μόλις κοινοποιηθεί 
από την ΓΓΑ. 
Σε κάθε προπονητήριο θα πρέπει είσοδος. 

 

 Το πιο βασικό μέτρο είναι η διατήρηση των αποστάσεων μεταξύ των αθλητών, η οποία ορίστηκε 
στα 2 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι τόσο στην γραμμή βολής όσο και στο χώρο αναμονής 
απαγορεύεται να βρίσκονται  αθλητές και  προπονητές σε απόσταση μικρότερη των 2μ, ενώ κατά 
τη διάρκεια του μαζέματος των βελών θα πρέπει ένας ένας αθλητής να βγάζει τα βέλη του από τον 
στόχο, κρατώντας πάντα την απαιτούμενη απόσταση των 2μ από τους υπόλοιπους 
Οι προπονητές και το προσωπικό θα πρέπει να φοράνε μάσκες. Οι αθλητές κατά τη διάρκεια της 
προπόνησης δεν χρειάζεται να φοράνε μάσκα αλλά καλό θα ήταν να φοράνε κατά την είσοδο και 
την έξοδό τους. 

 

 Ολοι όσοι συμμετέχουν σε προπονήσεις θα πρέπει να ενημερώσουν  άμεσα τον υπεύθυνο του 
προπονητηρίου σε περίπτωση που έχουν συμπτώματα πυρετού, βήχα, δύσπνοιας και υπέρμετρης 
κόπωσης ή έχει συμπτώματα κάποιος από την οικογένειά τους. 
 

 Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους τα προσωπικά τους είδη όπως μπουκαλάκι με 
νερό τα οποία δεν μπορούν να μοιράζονται με συναθλητές τους. 

 

 Στο χώρο της προπόνησης θα πρέπει να υπάρχουν αντισηπτικά. 
 

 Η χρήση κοινόχρηστων τουαλετών δεν ενδείκνυται και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερο βάρος στην καθαριότητα και την απολύμανση τους. 
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 Θεατές, γονείς και παράγοντες δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στο χώρο κατά τη διάρκεια της 
προπόνησης. 

 

 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην άφιξη και στην αποχώρηση των αθλητών ώστε να 
αποφευχθεί ο συνωστισμός. 

 
Όταν θα έχουμε ενημέρωση για τα ακριβή πρωτόκολλα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά την 
έναρξη του αθλήματός μας, θα ενημερώσουμε εγγράφως τα σωματεία μας και μέσω της ιστοσελίδας 
μας. 
Προτρέπουμε όσα σωματεία θεωρούν ότι δεν μπορούν να τηρήσουν αυστηρά όλες τις παραπάνω 
απαραίτητες προφυλάξεις να μην βιαστούν να ξεκινήσουν τις προπονήσεις τους αλλά να 
προετοιμαστούν πρώτα κατάλληλα για αυτή τη νέα πραγματικότητα. 
 
Σχετικά με το Ολυμπιακό προπονητήριο του ΟΑΚΑ, η λειτουργία του οποίου παρουσιάζει ιδιαίτερη 
δυσκολία λόγω του περιορισμένου αριθμού αθλητών που μπορεί να φιλοξενήσει, θα υπάρξει σχετική 
ανακοίνωση από Δευτέρα 4 Μαΐου, αφού υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το ΟΑΚΑ για την έναρξη 
επαναλειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
 
Η συμμετοχή σε προπονήσεις αθλητών σωματείων στο ΟΑΚΑ δεν αναμένεται να ξεκινήσει 
πριν από την Δευτέρα 11 Μαΐου και θα γίνει κάτω από συγκεκριμένους όρους και 
προϋποθέσεις, οι οποίοι θα ανακοινωθούν εμπρόθεσμα και θα τηρηθούν αυστηρά. 
 
 Με σεβασμό στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει στο σύνολο των αθλητών αυτό το χρονικό 
διάστημα, το ΔΣ της ΕΟΤ αποφάσισε ότι μέχρι το τέλος της περιόδου του ανοιχτού χώρου η χρήση 
του προπονητηρίου στο ΟΑΚΑ θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. 
 
Θεωρούμε ότι όλοι θα επιδείξετε ιδιαίτερη υπευθυνότητα στην τήρηση των κανόνων ώστε να μην 
ρισκάρουμε οποιοδήποτε πισωγύρισμα το οποίο θα μπορούσε να μας φέρει πολύ πίσω και να θέσει 
σε κίνδυνο ανθρώπους γύρω μας, αλλά και το ίδιο το άθλημα μας. 
 
Για γραφεία της ΕΟΤ δεν υπάρχει ακόμα σχετική ανακοίνωση από το ΟΑΚΑ και δεν γνωρίζουμε πότε 
θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν. Οποιαδήποτε ενέργεια όπως κατάθεση αιτήσεων, 
δικαιολογητικών, πληρωμών κλπ καθώς  και επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά. Θα 
υπάρχουν συνέχεια ανακοινώσεις για τις εξελίξεις και τις ενέργειες μας που θα κοινοποιούνται στα 
σωματεία με email και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδία.  
 
Ευχόμαστε σε όλους καλό μήνα με υγεία, δύναμη, καλή διάθεση και κυρίως υπομονή και σιγουριά ότι 
όλοι μαζί θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε ακόμα ένα μεγάλο εμπόδιο. 

 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                         Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                    
                     Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                  Έβελυν Παπαδοπούλου                                                              
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