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Γνωρίζοντας τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο άθλημα μας από την 

παρατεταμένη αποχή από τις προπονήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων του covid-

19 στην άθληση και έχοντας γνώση  της  έλλειψης προπονητικών χώρων, το Δ.Σ. της 

Ομοσπονδίας μας αποφάσισε μια σειρά κινήσεων που ευελπιστεί ότι θα βοηθήσουν τα 

σωματεία στην λειτουργία τους. 

Γνωρίζουμε ότι για τα σωματεία που έχουν έδρα στην Αττική, όλοι οι εσωτερικοί  χώροι 

προπόνησης είναι κλειστοί, ενώ οι διαθέσιμοι ανοιχτοί χώροι για τοξοβολία είναι 

εξαιρετικά περιορισμένοι.  

Το προπονητήριο της Ομοσπονδίας στο ΟΑΚΑ είναι η μοναδική επιλογή για τους 

αθλητές των  περισσότερων  σωματείων με  έδρα την Αττική,  από την αρχή της 

πανδημίας του covid-19 τον Μάρτιο του 2020. Η επιλογή  της προηγούμενης διοίκησης 

να μην είναι καθημερινά διαθέσιμο για όλους ανεξαιρέτως τους αθλητές των σωματείων, 

ανεξαρτήτως αθλητικών ικανοτήτων ή ηλικίας, έχει οδηγήσει στην συρρίκνωση του 

αριθμού των ενεργών αθλητών. Και αυτή η συρρίκνωση δημιουργεί προβλήματα στην 

λειτουργία και επιβίωση των σωματείων. 

Σαν πρώτο βήμα προς βοήθεια των σωματείων της Αττικής, αλλά και όσων έχουν έδρα 

εκτός Αττικής αλλά χρησιμοποιούν το ΟΑΚΑ, είναι η πλήρης, και χωρίς περιορισμούς 

στις αποστάσεις προπονήσεων, καθημερινή χρήση του προπονητηρίου. 

Πρόθεση μας, είναι κατόπιν προγραμματισμού, σε  συγκεκριμένες μέρες και ώρες να 

υπάρχουν  στόχοι σε όλες τις αγωνιστικές αποστάσεις (15m, 30m, 50m, 60m), ώστε να 

βοηθηθούν στην προπόνηση τους οι αθλητές αναπτυξιακών κατηγοριών.  

Το κάθε σωματείο, με οργανωμένη συμμετοχή των αθλητών του,  μπορεί να ζητήσει 

συγκεκριμένες μέρες και ώρες κατά τις οποίες το γήπεδο θα έχει διαθέσιμους στόχους σε 

αποστάσεις όπως στον παρακάτω πίνακα. 
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Οι κανόνες λειτουργίας περιγράφονται στο υπ’αριθ. 863/21 έγγραφο της ΕΟΤ. 

Παρακαλούμε για τις προτάσεις σας. 

 

 

 

 

 
                                            Με αθλητικούς χαιρετισμούς,  

Για το Δ.Σ. 

 

    Η Πρόεδρος                                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                                                                            

                                                        
   Έλση  Σκαφίδα                                                                                   Γεώργιος  Τζουβάρας 

 

 
 

15m 18m 30m 50m 60m

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.00 - 18.00

18.00 - 21.00 2 1

ΤΡΙΤΗ 15.00 - 18.00

18.00 - 21.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.00 - 18.00

18.00 - 21.00 3 2 2

ΠΕΜΠΤΗ 15.00 - 18.00

18.00 - 21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 - 18.00 2 3

18.00 - 21.00
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