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ΠΡΟΣ τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ της ΕΟΤ 
 

Θέμα: Ανακοίνωση για τη λειτουργία Ανοιχτών Προπονητηρίων Τοξοβολίας, από 11/2 – 1/3/2021 
\ 

 
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ της ΓΓΑ τις οποίες σας αποστέλλουμε συνημμένα, μπορούν να επαναλειτουργήσουν όλα τα 
ανοιχτά προπονητήρια τοξοβολίας στην επικράτεια από 11/2 – 1/3/2021, εφαρμόζοντας τις σχετικές 
οδηγίες που περιγράφονται στο συνημμένο έγγραφο διευκρινιστικών οδηγιών της ΓΓΑ.  
 

Ειδικά για το Ολυμπιακό Προπονητήριο «Ε. Ψάρρα» στο ΟΑΚΑ, σας ενημερώνουμε ότι θα λειτουργήσει 
κανονικά από Πέμπτη 11/02/2021 – 1/3/2021, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 
 

Δευτέρα      15:00 – 19:30   για όλους τους αθλητές 
Τρίτη            15:00 – 18:00   μόνο για τους επίλεκτους 
Τετάρτη       15:00 – 19:30   για όλους τους αθλητές 
Πέμπτη        15:00 – 18:00   μόνο για τους επίλεκτους 
Παρασκευή 15:00 – 19:30   για όλους τους αθλητές 
Σάββατο      10:00 – 15:00   για όλους τους αθλητές 
Κυριακή       10:00 – 14:00   για όλους τους αθλητές 
 

Διευκρινίζουμε ότι για την συμμετοχή των αθλητών στις προπονήσεις είναι απαραίτητα τα παρακάτω: 
1. Πληρωμή ετήσιας συνδρομής σωματείου και αθλητή στην Ομοσπονδία 

2. Κάρτα υγείας αθλητή σε ισχύ 

3. Ενεργές προπονήσεις στην κάρτα του αθλητή 

4. Όσα αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο διευκρινιστικών οδηγιών της ΓΓΑ 

Κατά την είσοδο καθώς και κατά την παραμονή τους στο προπονητήριο ΟΑΚΑ οι αθλητές και οι 
προπονητές θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας. 
 

Υπενθυμίσουμε ότι ο μέγιστος αριθμός ανά σωματείο είναι 3 άτομα συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και 
του προπονητή. 
 

Απαγορεύεται αυστηρά η παρουσία συνοδών και θεατών. 
 

Οι υπεύθυνοι προπονητηρίου που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, για την τήρηση των 
παραπάνω μέτρων και κάθε ζήτημα που αφορά τη δυνατότητα προπόνησης των αθλητών είναι: 
 

 Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή : Αλέξανδρος Παμβουξόγλου (6947673387) 

 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο : Σταμάτης Μπαρίκος (6980519267) 
 

Για  οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. 
 
Συνημμένα: - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΓΓΑ 11/2/2021 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                                      Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                                  
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                Έβελυν Παπαδοπούλου 
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