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 Στο χώρο υπάρχει ένας διάδρομος μόνο για είσοδο και ένας διάδρομος μόνο για έξοδο 

 Οι προπονήσεις θα γίνονται με χρονόμετρο και χρόνο 240’ για κάθε σειρά. 

 Μέγιστη διάρκεια προπόνησης ανά αθλητή 2 ώρες 

 Μέγιστος αριθμός 2 αθλητών ανά σωματείο 

  Σε κάθε σειρά ρίχνει ένας αθλητής ανά στόχο 

 Οι αποστάσεις των στόχων είναι 50, 60 και 70μ. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης δεν θα υπάρχει η 

δυνατότητα να γίνονται ρυθμίσεις σε αποστάσεις. Για να ρίξει ένας αθλητής χωρίς πρόσωπο θα πρέπει 

να υπάρχει σύμφωνη γνώμη και του δεύτερου αθλητή του στόχου.  

 Σε περίπτωση που υπάρχει χαμένο βέλος ο αθλητής θα πρέπει να το δηλώσει στον υπεύθυνο 

προπονητηρίου. Χρόνος για εύρεση των χαμένων βελών θα δίνεται μόνο: 

α) στην μέση της προπόνησης για 10’ τις μέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο 

Β) στο τέλος της κάθε μέρας 

Συνίσταται ισχυρά στα σωματεία να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή σε προπονήσεις αρχάριων αθλητών 

γιατί δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν την προπόνηση. 

 Ο χώρος του προθερμαντηρίου δεν είναι σε λειτουργία για βολές στα 5μ 

 Οι αθλητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δικό του στυλό για την συμπλήρωση των στοιχείων τους 

κατά την είσοδο και την έξοδό τους ώστε να αποφεύγεται η κοινή χρήση 

 Οι αθλητές δεν θα πρέπει να κινούνται στο χώρο και να παραμένουν στην καρέκλα αναμονής τους όταν 

δεν ρίχνουν. Η μετακίνηση τους για μετάβαση στην τουαλέτα θα γίνεται από τους διαμορφωμένους 

διαδρόμους, πάντα με δεξιόστροφη κίνηση. 

Κρατάνε πάντα απόσταση 2μ από τους υπόλοιπους αθλητές  

 Οι προπονητές θα κινούνται στο χώρο μόνο στους διαμορφωμένους διαδρόμους κινούμενοι πάντα 

δεξιόστροφα. Στην γραμμή βολής θα πλησιάζουν μόνο όταν ρίχνει αθλητής τους κρατώντας την 

απόσταση των 2μ από τους άλλους προπονητές. Το υπόλοιπο διάστημα κάθονται σε μια και μόνο μπλε 

καρέκλα που βρίσκονται κοντά στον αντίστοιχο στόχο και δεν πηγαίνουν στους στόχους μαζί με τους 

αθλητές. Φοράνε πάντα μάσκα 
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 Υπενθυμίζουμε ότι για επιτραπεί η είσοδος σε έναν αθλητή θα πρέπει: 

Α) Να έχει μαζί του την κάρτα υγείας αθλητή που να είναι σε ισχύ στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός 

μητρώου του 

Β) Να έχει σταλεί από το σωματείο του λίστα με τα ονόματα των αθλητών που έχουν συμπληρώσει το 

ιατρικό ιστορικό αθλητή  της ΓΓΑ το οποίο βρίσκεται στα αρχεία του σωματείου και θα προσκομιστεί 

σε περίπτωση που ζητηθεί από αρμόδια αρχή 

 Υπενθυμίζουμε ότι για επιτραπεί η είσοδος σε έναν προπονητή θα πρέπει: 

Α) Να έχει σταλεί από το σωματείο του ο ορισμός του ως προπονητής του σωματείου (ένας προπονητής 

ανα σωματείο μπορεί να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο) 

Β) Να έχει σταλεί από το σωματείο του βεβαίωση ότι έχει συμπληρώσει το ιατρικό ιστορικό τεχνικού 

προσωπικού  της ΓΓΑ το οποίο βρίσκεται στα αρχεία του σωματείου και θα προσκομιστεί σε περίπτωση 

που ζητηθεί από αρμόδια αρχή 

 Οι αθλητές και οι προπονητές θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες και υποδείξεις των υπεθύνων 

προκείμενου να υπάρξει ομαλή λειτουργία του προπονητηρίου 
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