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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΟΑΚΑ 

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

A. είναι το μοναδικό προπονητήριο που λειτουργεί στην Αττική (λόγω 

περιοριστικών μέτρων covid-19) και ότι το χρησιμοποιούν τουλάχιστον 17 

σωματεία 

B. την πρόθεση του ΔΣ να χρησιμοποιείται το ΟΑΚΑ από όσα δυνατόν περισσότερα 

σωματεία και αθλητές 

 

αποφάσισε τα εξής : 

1. To ωράριο λειτουργίας θα είναι 15.00 – 21.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή 

2. Το Σάββατο και την Κυριακή το προπονητήριο  θα λειτουργεί με την  εξής σειρά 

προτεραιότητας : 

i. διεξαγωγή αγώνων Ομοσπονδίας ή σωματείων 

ii. προπονήσεις Εθνικής Ομάδας 

iii. διεξαγωγή εκδηλώσεων ανοιχτές στο κοινό  

iv. προπονήσεις αθλητών σωματείων 

3. Η λειτουργία του θα γίνεται σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο της ΓΓΑ για 

την διεξαγωγή προπονήσεων 

4. Θα υπάρχουν δύο βάρδιες προπονήσεων των αθλητών, η πρώτη 15.00 με 18.00 

και η δεύτερη 18.00 με 21.00 ώστε να διευκολύνεται η ανανέωση των αθλητών 

που προπονούνται  

5. Σε περίπτωση που τα σωματεία επιθυμούν μπορούν εναλλακτικά να οργανώσουν 

τις προπονήσεις των αθλητών τους σε τρεις βάρδιες (π.χ. 15.00 με 17.00, 17.00 

με 19.00 και 19.00-21.00)  

6. Η χρέωση των αθλητών για χρήση του προπονητηρίου να είναι 10€/μήνα, για 3 

προπονήσεις την εβδομάδα τρίωρης διάρκειας. Η διάρκεια των προπονήσεων να 
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τηρηθεί από όλα τα σωματεία ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στη λειτουργία του 

ΟΑΚΑ. 

7. Η χρέωση των αθλητών  για χρήση του προπονητηρίου να είναι 20€ για 5 

προπονήσεις την εβδομάδα τρίωρης διάρκειας. Η διάρκεια των προπονήσεων να 

τηρηθεί από όλα τα σωματεία ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στη λειτουργία του 

ΟΑΚΑ. 

8. Δικαίωμα δωρεάν χρήσης του ΟΑΚΑ θα έχουν μόνο τα μέλη των Εθνικών 

Ομάδων. Η διάρκεια δωρεάν χρήσης  από τον αθλητή/αθλήτρια θα διαρκεί όσο 

συμμετέχει στην Εθνική Ομάδα και θα ανακοινώνεται από την Ομοσπονδία. 

9. Τα σωματεία και οι αθλητές που χρησιμοποιούν το ΟΑΚΑ να έχουν τακτοποιήσει 

τις οικονομικές εκκρεμότητες τους 

10. Να υπάρχει δυνατότητα οι  πληρωμές των παραβόλων χρήσης του ΟΑΚΑ να 

γίνονται ατομικά από κάθε αθλητή στην Ομοσπονδία ώστε να υπάρχουν οι 

ανάλογες διαδικασίες ελέγχου (με αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στο 

info@archery.org.gr) 

11. Σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες, έπειτα από συνεννόηση και προγραμματισμό με 

τα σωματεία που ενδιαφέρονται, θα υπάρχουν  στόχοι σε κοντινές αγωνιστικές 

αποστάσεις (15m, 30m, 50m, 60m), ώστε να βοηθηθούν στην προπόνηση τους οι 

αθλητές αναπτυξιακών κατηγοριών. 

 
                                                  Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

 

    Η Πρόεδρος                                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                                                                            

                                                        
   Έλση  Σκαφίδα                                                                                   Γεώργιος  Τζουβάρας 
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