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 Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου2020 
 Αρ. πρωτ.:1190/20 
Προς: Σωματεία Ε.Ο.Τ. 
 
 

ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΟΑΚΑ «Ε. ΨΑΡΡΑ» 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που προέκυψαν σε αθλητές και σωματεία λόγω της πανδημίας του 
COVID-19, η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας παρέτεινε την δωρεάν χρήση του Ολυμπιακού 
προπονητηρίου ΟΑΚΑ «Ε. ΨΑΡΡΑ» μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020. 
 

Από την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 θα ξεκινάει και πάλι η χρέωση των προπονήσεων, η οποία παραμένει στα 
2€/αθλητή για κάθε προπόνηση (δεν θα υπάρξουν μηνιαίες χρεώσεις). 
 

Τα σωματεία θα πρέπει να καταθέτουν στους λογαριασμούς της Ομοσπονδίας το ποσό που αντιστοιχεί στον 
επιθυμητό αριθμό προπονήσεων των αθλητών τους, αποστέλλοντας το αποδεικτικό κατάθεσης με mail στην 
Ομοσπονδία και αναγράφοντας το όνομα του σωματείου και του/των αθλητή/των, καθώς και το ποσό 
χρήσης προπονητηρίου ανά αθλητή τους. Με τη λήψη του mail και του αποδεικτικού,  η Ομοσπονδία θα 
φορτίζει ηλεκτρονικά το ΔΑΙ του/των αθλητή/τών με το ανάλογο ποσό που κατατέθηκε για τον κάθε αθλητή, 
ποσό που θα αντιστοιχεί στις ενεργές εισόδους τους στο προπονητήριο (δηλ. αριθμός χρήσης 
προπονητηρίου που δικαιούται). 
 

Για την συμμετοχή τους στις προπονήσεις, οι αθλητές θα πρέπει να επιδεικνύουν το ΔΑΙ τους (Δελτίο 
Αθλητικής Ιδιότητας) κατά την είσοδό τους στο προπονητήριο, το οποίο θα σκανάρεται για την παρουσία 
τους και συγχρόνως θα αφαιρείται αυτόματα το ποσό των 2€ από τον λογαριασμό του ΔΑΙ τους που φόρτισε 
η Ομοσπονδία. 
 

Παρακαλούμε, για την ομαλή λειτουργία των παραπάνω, να φροντίσετε για την αποστολή του 
ενημερωτικού mail με το αποδεικτικό κατάθεση ποσού χρήσης προπονητηρίου να γίνει τουλάχιστον 2 μέρες 
πριν την χρήση του προπονητηρίου από κάθε αθλητή, για την έγκαιρη διεκπεραίωση της παραπάνω 
διαδικασίας από τις υπαλλήλους ΕΟΤ, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις που αθλητής/τρια προσέρχεται 
στο γήπεδο χωρίς το ΔΑΙ του/της ή χωρίς ενεργές εισόδους. 
 

Οι ώρες λειτουργίας του προπονητηρίου για τους αθλητές σωματείων είναι Δευτέρα - Τετάρτη και 
Παρασκευή 16:00 – 20:30, Τρίτη και Πέμπτη 18:00 – 20:30. 
 

Οι επίλεκτοι αθλητές που έχουν κληθεί από τους Ομοσπονδιακούς προπονητές θα προπονούνται ΔΩΡΕΑΝ 
κάθε Τρίτη και Πέμπτη 15:00 – 18:00. Οι επίλεκτοι αθλητές, για να κάνουν χρήση του προπονητηρίου πέραν 
των ωρών αυτών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το ΔΑΙ τους στο οποίο να έχουν ενεργές εισόδους. 
 

Οι αθλητές που αποτελούσαν την Εθνική Ομάδα, όπως ορίστηκαν το 2019, θα συνεχίσουν τις δωρεάν 
προπονήσεις τους και την δωρεάν συμμετοχή τους σε αγώνες της ΕΟΤ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2020.  
 

Από την 1η Νοεμβρίου 2020 δικαίωμα δωρεάν χρήσης του προπονητηρίου και δωρεάν συμμετοχής σε 
αγώνες της ΕΟΤ θα έχουν μόνο οι αθλητές που έχουν πετύχει τα όρια Εθνικών Ομάδων εντός του 2020. 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΩΝ 
 
 
 
                                                                                    
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 


