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 Αθήνα, 8 Μαΐου 2020 
 Αρ. Πρωτ.: 533/20 

 
 
ΠΡΟ: ΩΜΑΣΕΙΑ ΕΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΡΙΟΤ ΟΑΚΑ 

Αγαπθτοί φίλοι, 

Μετά από 2,5 περίπου μινεσ ζχουμε τθν χαρά να ανακοινϊςουμε το άνοιγμα του Ανοιχτοφ 
Ολυμπιακοφ Ρροπονθτθρίου του ΟΑΚΑ. 

Ο προγραμματιςμόσ τθσ λειτουργίασ του ανοιχτοφ προπονθτθρίου του ΟΑΚΑ κα γίνεται ςε 
περιόδουσ των 2 εβδομάδων και ςτο τζλοσ κάκε περιόδου κα αξιολογείται και κα 
διαφοροποιείται όταν αυτό απαιτθκεί. Ζωσ το τζλοσ Ιουλίου, θ χριςθ του προπονθτθρίου για 
όλα τα μζλθ ςωματείων ΕΟΤ θα είναι δωρεάν. 

Η Ομοςπονδία ζχει ςαν πρόκεςθ, εκτόσ από τισ προπονιςεισ, να οργανϊςει  μικροφσ αγϊνεσ 
ςτο ΟΑΚΑ και τοπικοφσ αγϊνεσ ςτθν περιφζρεια όταν αυτό επιτραπεί από τθν ΓΓΑ (προσ το 
παρόν υπάρχει απαγόρευςθ μζχρι τζλοσ Μαΐου), με ςτόχο τθν ςταδιακι επιςτροφι των 
ακλθτϊν ςτθν αγωνιςτικι δράςθ χωρίσ πολλζσ μετακινιςεισ και διαμονζσ. 

Δεδομζνου ότι υπάρχει αναςτολι αγϊνων από τθν Ραγκόςμια Ομοςπονδία ζωσ το τζλοσ 
Αυγοφςτου, δεν κα γίνουν αγϊνεσ πρόκριςθσ για τθν Εκνικι Ομάδα μζχρι τθν ανακοίνωςθ του 
πρϊτου διεκνι αγϊνα που προτίκεται θ Ομοςπονδία να ςτείλει ακλθτζσ. 

Ο χϊροσ του προπονθτθρίου κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνοσ ϊςτε να υπάρχουν 2 ακλθτζσ 
ςε κάκε ςτόχο οι οποίοι κα ρίχνουν ςε διαφορετικι ςειρά. Η απόςταςι μεταξφ των ακλθτϊν 
ςτθ γραμμι βολισ, αλλά και γενικά ςτον χϊρο, κα πρζπει να είναι 2μ κατ’ ελάχιςτο. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ακλθτζσ και προπονθτζσ κα πρζπει να τθροφν αυςτθρά τουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ κακϊσ και τισ οδθγίεσ των υπεφκυνων ςτο προπονθτιριο. Σε 
περίπτωςθ που δεν τθροφνται, οι υπεφκυνοι κα μποροφν άμεςα να ηθτιςουν τθν απομάκρυνςθ 
του ακλθτι/προπονθτι από το προπονθτιριο.  

Οι προπονιςεισ κα χωριςτοφν ςε δυο κατθγορίεσ: 

 Για τθν πρϊτθ κατθγορία ζχει γίνει μια αρχικι επιλογι ακλθτϊν από τουσ Ομοςπονδιακοφσ 
προπονθτζσ μεταξφ ακλθτϊν που είχαν ςυμμετοχι φζτοσ ςτα προπονθτικά camp και ςτισ 
προπονιςεισ των Ρροεκνικϊν Ομάδων και διαμζνουν ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ. 
Οι προπονιςεισ τουσ κα γίνουν με τθν κακοδιγθςθ του Ομοςπονδιακοφ προπονθτι 
Συνκζτου τόξου Αλζξανδρου Ραμβουξόγλου που κα είναι ςε ςτενι ςυνεργαςία και 
επικοινωνία με τον Ομοςπονδιακό προπονθτι Ολυμπιακοφ τόξου Αλζξανδρου Ναςοφλα, ο 
οποίοσ λόγω των περιοριςμϊν που υπάρχουν δεν μπορεί προσ το παρόν να ζρκει ςτθν 
Ακινα. Υπεφκυνοσ για τον ςυντονιςμό των ακλθτϊν τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ κα είναι ο 
Τεχνικόσ Σφμβουλοσ τθσ Ομοςπονδίασ και μζλοσ τθσ Τεχνικισ Επιτροπισ Γρθγόρθσ 
Σουλιϊτθσ (Τθλζφωνο επικοινωνίασ: 6932415326). 
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- Η παρουςία των ακλθτϊν ςτισ προπονιςεισ δεν είναι υποχρεωτικι. 

- Σε περίπτωςθ που κάποιοσ ακλθτισ τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ ι μζλοσ τθσ οικογζνειασ του 
παρουςιάςει ςυμπτϊματα κα πρζπει να παραμείνει ςτο ςπίτι και να ενθμερϊςει άμεςα 
τθν Ομοςπονδία μζςω του κ. Σουλιϊτθ. 

- Ρριν από τθν ζναρξθ των προπονιςεων οι ακλθτζσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το 
ιςτορικό τουσ,  παρουςία του υπεφκυνου ιατροφ τθσ Ομοςπονδίασ (το Σάββατο 9/5 πριν 
από τθν ζναρξθ τθσ προπόνθςθσ). 

Η κατθγορία αυτι κα προπονείται για τισ επόμενεσ 2 εβδομάδεσ τισ παρακάτω μζρεσ και ϊρεσ: 

Σάββατο 9/05 –>   10:00 ζωσ 13:00 

Κυριακι 10/05, 17/05 & 24/05 –>   10:00 ζωσ 13:00 

Τρίτθ 12/5 & 19/5 –>   15:30 ζωσ 18:00 

Ρζμπτθ 14/05 & 21/05 –>   15:30 ζωσ 18:00 

Οι ακλθτζσ που κα ςυμμετζχουν ςτθν πρϊτθ κατθγορία, μετά από πρόταςθ των δφο 
Ομοςπονδιακϊν προπονθτϊν είναι: 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΣΟΞΟ 

1. Καραγεωργίου Αλζξανδροσ ΣΟΕΛ 

2. Ξιαρχογιαννόπουλοσ Ραναγιϊτθσ ΓΑΣ ΧΟΛΑΓΟΥ 

3. Κατςαΐτθσ Ραναγιϊτθσ ΡΑΣΒ Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ 

4. Σπαταλάσ  Αριςτείδθσ ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 

5. Θεμελισ Ραναγιϊτθσ ΡΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 

6. Χριςτόπουλοσ Αντϊνιοσ ΑΟ ΣΤΟΧΟΣ 

7. Σοφλτθσ Χριςτοσ  ΓΣ ΚΕΑΤΕΑΣ 

8. Γκορίλα Ανατολι Μάρκα ΑΟΤ ΑΧΑΙΟΙ  

9. Αναςταςιάδθ Στυλιανι Αντιγόνθ ΣΚ.Ο.Α.Α.Ρ.Θ. 

10. Χαλκιοποφλου Δαςκαλάκθ Σοφία Θεοδϊρα ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ  

11. Ραπαδοποφλου Διμθτρα ΑΟΤ ΑΧΑΙΟΙ 

ΤΝΘΕΣΟ ΣΟΞΟ 

1. Λεκάτθσ Ιωάννθσ ΑΣΣΑ ΡΕΑΜΑΤΟΣ 

2. Αερικόσ Χριςτοσ ΑΣΡ ΡΟΜΗΘΕΑΣ 

3. Κουμερτάσ Σταφροσ ΑΣΗ ΕΚΗΒΟΛΟΣ 

4. Δρακιϊτθσ Δθμιτριοσ Κωνςταντίνοσ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ  

5. Λαμπράκθσ Δθμιτριοσ ΓΑΣ ΧΟΛΑΓΟΥ 

6. Κροαηιζ Κυριάκοσ ΑΣΡ ΡΟΜΗΘΕΑΣ 

7. Σπαταλάσ Φίλιπποσ ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 

8. Κουκουηζλθσ Ανδρζασ ΡΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 

9. Τςακίρθ Αναςταςία  ΣΟΕΛ  

10. Κωςτάκου Εφα ΑΣΣΑ ΡΕΑΜΑΤΟΣ 

11. Βόκολου Ελευκερία ΡΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 
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 Η δεφτερθ κατθγορία αποτελείται από ακλθτζσ ςωματείων που ζχουν γεννθκεί ζωσ 

31/12/2005 και μετά και είναι ενεργοί ακλθτζσ.  

Για να μπορζςει να εξαςφαλιςτεί θ ομαλι και αςφαλισ λειτουργία του προπονθτθρίου κακϊσ 

και θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ όλων των ςωματείων που ζχουν ακλθτζσ που διαμζνουν ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ Ακινασ, κα υπάρχουν οι κάτωκι προχποκζςεισ και περιοριςμοί:  

1. Κατά τθ διάρκεια μιασ θμεριςιασ προπόνθςθσ κα μποροφν να υπάρχουν ταυτόχρονα το 
πολφ δφο ακλθτζσ ανά ςωματείο. Για να μπορζςει να μπει ζνασ τρίτοσ ακλθτισ του ίδιου 
ςωματείου πρζπει πρϊτα να αποχωριςει ζνασ από τουσ δυο πρϊτουσ και οφτω κακ’ εξισ 

2. Η μζγιςτθ διάρκεια παραμονισ κάκε ακλθτι ςτο προπονθτιριο κα είναι 2 ϊρεσ 

3. Κάκε ςωματείο μπορεί να ζχει το πολφ ζναν προπονθτι εντόσ του προπονθτθρίου 

4. Τα ςωματεία κα είναι υπεφκυνα για τθν επιλογι των 2 ακλθτϊν τουσ που κα ςυμμετζχουν 
ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ και ϊρεσ ςτισ προπονιςεισ.  Θα μπορεί για παράδειγμά να χωρίςει 
τουσ ακλθτζσ ανά 2ωρο και ανά μζρα ϊςτε να ζχουν όλοι πρόςβαςθ. Οι υπεφκυνοι 
προπονθτθρίου δεν κα ζχουν το πλάνο κάκε ςωματείου και κα ελζγχουν μόνο τον αρικμό.  

5. Τα ςωματεία κα πρζπει να ενθμερϊνουν τουσ ακλθτζσ τουσ για τθν κατανομι που ζχουν 
επιλζξει ϊςτε να μθν υπάρξουν περιπτϊςεισ άςκοπισ μετάβαςθσ ςτον χϊρο. Επιπλζον των 
2 ακλθτϊν ανά ςωματείο δεν κα επιτρζπεται θ είςοδοσ ακλθτι ακόμα και ςτθν περίπτωςθ 
που υπάρχει κενι κζςθ 

6. Το κάκε ςωματείο, πριν από τθν ζναρξθ προπονιςεων των ακλθτϊν/προπονθτι του ςτο 
Ολυμπιακό προπονθτιριο του ΟΑΚΑ κα πρζπει να ςτείλει με mail βεβαίωςθ ςτθν οποία να 
αναφζρεται ότι ζχει ςτο αρχείο του υπογεγραμμζνο το ιατρικό ιςτορικό (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα τθσ ΓΓΑ που ςασ ζχει αποςταλεί και αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα ΕΟΤ)  τόςο των 
ακλθτϊν όςο και του προπονθτι που κα ςυμμετζχει ςτισ προπονιςεισ και το οποίο κα 
προςκομίςει εφόςον ηθτθκεί από κάποια αρμόδια αρχι. 

Η κατθγορία αυτι κα προπονείται για τισ επόμενεσ 2 εβδομάδεσ τισ παρακάτω μζρεσ και ϊρεσ: 

Δευτζρα 11/5 & 18/5 –>   16:00 ζωσ 20:30 

Τρίτθ 12/5 & 19/5 –>  18:30 ζωσ 20:30 

Τετάρτθ 13/5 & 20/5 –>   16:00 ζωσ 20:30 

Ρζμπτθ  14/5 &21/5 –>   18:30 ζωσ 20:30 

Ραραςκευι 15/5 & 22/5 –>  16:00 ζωσ 20:30 

Σάββατο 16/05& 23/5 –>   10:00 ζωσ 14:00 

Για τθν είςοδό του ςτο προπονθτιριο, ο ακλθτισ κα πρζπει να ζχει μαηί του τθν κάρτα υγείασ 
ακλθτι ςε ιςχφ, ςτθν οποία να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αρικμόσ μθτρϊο του. 

Κατά τθν είςοδο και ζξοδο των ακλθτϊν ςυνίςταται ιςχυρά θ χριςθ μάςκασ. Δεν απαιτείται θ 
χριςθ μάςκασ κατά τθν διάρκεια τθσ προπόνθςθσ. 
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Οι προπονθτζσ κα πρζπει να φοράνε μάςκα κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ προπόνθςθσ και να μθν 
κινοφνται άςκοπα ςτον χϊρο. Πταν κα παρακολουκοφν ζναν ακλθτι τουσ ςτθν γραμμι βολισ 
κα πρζπει να τθροφν απόςταςθ 2μ κατ’ ελάχιςτο, ενϊ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ να κάκονται 
ςτον ειδικό χϊρο για προπονθτζσ. 

Κατά τθν προςζλευςθ οι ακλθτζσ και οι προπονθτζσ  κα πρζπει να περνάνε πρϊτα από τον 
ειδικό χϊρο τθσ γραμματείασ όπου κα καταγράφονται τα ςτοιχεία που κα τουσ ηθτθκοφν. 

Η προπόνθςθ κα γίνεται ςε 2 ςειρζσ με μζγιςτο αρικμό ακλθτϊν ανά ςτόχο τουσ 2.  

Η μζγιςτθ χωρθτικότθτα του προπονθτθρίου είναι 28 ακλθτζσ. 

Οι ακλθτζσ κα πθγαίνουν από και προσ τουσ ςτόχουσ κρατϊντασ απόςταςθ 2μ και κα βγάηουν 
ζνασ -ζνασ τα βζλθ τουσ. 

Ο εξοπλιςμόσ των ακλθτϊν κα βρίςκεται δίπλα από τθν καρζκλα τουσ ςτον κακοριςμζνο χϊρο 
αναμονισ και κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ νερό ι οτιδιποτε άλλο προςωπικό είδοσ το οποίο 
απαγορεφεται να μοιράηονται με άλλουσ ακλθτζσ ι τον προπονθτι τουσ. Μετά τθν λιξθ τθσ 
προπόνθςθσ κα πρζπει να μαηζψουν αμζςωσ τον εξοπλιςμό τουσ και να αποχωρίςουν 
περνϊντασ από τθν γραμματεία θ οποία κα καταγράφει τθν ϊρα αποχϊρθςθσ. 

Συνίςταται  ιςχυρά θ αποφυγι χριςθσ των κοινόχρθςτων τουαλετϊν. Σε περίπτωςθ που αυτό 
είναι απαραίτθτο θ χριςθ τθσ τουαλζτασ κα γίνεται από ζνα άτομο κάκε φορά. 

Τζλοσ ςυνιςτάται ςτουσ ακλθτζσ να προπονοφνται ςτουσ χϊρουσ των ςωματείων τουσ ςτισ 
περιπτϊςεισ που τα ςωματεία ζχουν ανοιχτό χϊρο που είναι ςε λειτουργία, ϊςτε να 
αποφευχκοφν οι μετακινιςεισ και ο ςυνωςτιςμόσ. 

Υπενκυμίηεται ότι ανιλικοι ακλθτζσ χωρίσ ςυνοδεία αδειοδοτθμζνου από τθ ΓΓΑ προπονθτι 
δεν κα γίνονται δεκτοί. 

Επιπλζον πλθροφορίεσ κα δοκοφν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ από τουσ υπεφκυνουσ του 
προπονθτθρίου. 

Πλεσ οι παραπάνω ρυκμίςεισ και τα μζτρα προφφλαξθσ είναι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
πολιτείασ και τθν ζγκριςθ τθσ ΓΓΑ. 

Ευελπιςτϊντασ ςτθν εφαρμογι τθσ ατομικισ ευκφνθσ όλων μασ, πιςτεφουμε ότι το άκλθμά μασ 
κα ςυνεχίςει να λειτουργεί απρόςκοπτα και όλοι μαηί κα ξεπεράςουμε και αυτι τθν δυςκολία. 

Η Ομοςπονδία κα ςυνεχίςει να ενθμερϊνει τα μζλθ τθσ για κάκε εξζλιξθ. 

 

 Με αθλητικοφσ χαιρετιςμοφσ 

Για το Δ.. τησ Ε.Ο.Σ. 

 Ο Πρόεδροσ Η Γενική Γραμματζασ 

   
 Δρ. Πζτροσ υναδινόσ Ζβελυν Παπαδοποφλου 


