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ΠΡΟΣ τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ της ΕΟΤ 
 

 

Θέμα:  Διευκρινίσεις και ενημέρωση για τον τρόπο προπόνησης στο ΟΑΚΑ 
\ 

 
 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 1497/20 Ανακοίνωσης για τον τρόπο λειτουργίας προπονητηρίων 
τοξοβολίας και μετά από ερωτήματα σωματείων, σας διευκρινίζουμε τα εξής: 
 

 Οι αποστάσεις στο προπονητήριο του ΟΑΚΑ θα είναι στα 15, 18, 50 και 70μ. 

 Στις προπονήσεις μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενεργοί αθλητές με την προσκόμιση 
       του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, της Κάρτας Υγείας  και της Ιατρικής Βεβαίωσης,   
       ανεξαρτήτως του τύπου τόξου. 

 Οι ανήλικοι αθλητές θα συνοδεύονται από  προπονητή, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνεται 
ο μέγιστος αριθμός των 3 συμπεριλαμβανόμενου και του προπονητή. 

 Το πρόγραμμα προπόνησης είναι ευθύνη του κάθε σωματείου και δε χρειάζεται να ενημερώνει την 
Ομοσπονδία για τα ονόματα των προπονούμενων αθλητών, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει 
τον μέγιστό αριθμό των 3. 

 Σε περίπτωση που ο αριθμός των προπονούμενων αθλητών ξεπεράσει το μέγιστο επιτρεπόμενο 
όριο (28 αθλητές), θα αποχωρούν οι αθλητές που έχουν συμπληρώσει 2 ώρες προπόνησης.  

 

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων προπόνησης αθλητών. 

 
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, μετά την τελευταία απόφαση της Πολιτικής Προστασίας για 
προπονήσεις αθλητών μόνο εντός των ορίων του Δήμου κατοικίας των αθλουμένων και την σχετική 
ανάρτηση της ΓΓΑ, επικοινωνήσαμε με την αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑ σχετικά με την δυσκολία 
εφαρμογής της διάταξης αυτής στο άθλημα μας. 
Η ΓΓΑ έχει προβεί σε ερωτήματα σχετικά με τα θέματα και είναι σε αναμονή σχετικών διευκρινίσεων, 
για τις οποίες θα ενημερωθούμε. 
 

Δεδομένου ότι κατά την μετακίνηση αθλητών μεταξύ διαφορετικών Δήμων υπάρχει η περίπτωση 
επιβολής προστίμου από το όργανο που θα διενεργήσει τον έλεγχο, παρόλο που το θέμα δεν είναι 
αποσαφηνισμένο, σας εφιστούμε την προσοχή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων σας, οι οποίες 
είναι αποκλειστικά ευθύνη του κάθε αθλητή ή προπονητή. 
 

Θα βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και θα σας κρατάμε ενήμερους για 
οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη. 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                                      Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                                  
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                Έβελυν Παπαδοπούλου 
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