Αθήνα, 30 Απριλίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 518/20

Προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Ε. Αυγενάκη
Email: grafeioyfypourgou@gga.gov.gr

Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέας Αθλητισμού, κ. Γ. Μαυρωτά
Email: sgoffice@gga.gov.gr , gmavrotas@gmail.com

Θέμα: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μετά τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας στην Τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία σας, την Τρίτη 28 Απριλίου 2020, σας υποβάλλουμε τις Προτάσεις της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Τοξοβολίας για επανεκκίνηση των αθλητικών μας δραστηριοτήτων, καθώς και των
προτάσεών μας προς την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή Αθλητισμού της ΓΓΑ, όπως
παρακάτω:
1. Έναρξη προπονήσεων στο ΟΑΚΑ Προεθνικής ομάδας στις 6 Μαΐου 2020 (μόνο ενήλικοι αθλητές)
2. Έναρξη προπονήσεων στο ΟΑΚΑ για τις Προεθνικές ομάδες Εφήβων-Νεανίδων και για τα
σωματεία (μόνο ενήλικοι αθλητές) με μέγιστο αριθμό ταυτόχρονης συμμετοχής 3 αθλητών ανά
σωματείο και συνολικό περιορισμό αθλητών ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις της
Υγειονομικής Επιτροπής, στις 11 Μαΐου 2020
3. Διεξαγωγή αγώνων από 30 Μαΐου 2020 και συγκεκριμένα
 Διεξαγωγή του Κυπέλλου Ελλάδος μέχρι 7 Ιουλίου με προκριματικούς αγώνες στις 3 μεγάλες
περιφέρειες (Αθήνα/Θεσσαλονίκη/Πάτρα) ώστε να αποφευχθεί η μεγάλη μετακίνηση και η
ανάγκη διαμονής σε ξενοδοχεία και τελικούς ανά κατηγορία στις εγκαταστάσεις του
Ομοσπονδιακού προπονητηρίου στο ΟΑΚΑ
 Διεξαγωγή αγώνα Β’ κατηγορίας και αναπτυξιακού εντός του Ιουνίου
 Διεξαγωγή του σχολικού πρωταθλήματος στις εγκαταστάσεις του Ομοσπονδιακού
προπονητηρίου στο ΟΑΚΑ εντός της σχολικής χρονιάς
 Διεξαγωγή μικρών αγώνων με Ολυμπιακούς Γύρους μεταξύ των κορυφαίων Ελλήνων
αθλητών όλο το καλοκαίρι και μετάδοση από το κανάλι της Ομοσπονδίας. Πιθανή
διαδικτυακή σύνδεση και με αθλητές από άλλα κράτη για διεξαγωγή online αγώνων.
4. Απαλλαγή των αθλητών από πληρωμή παραβόλων συμμετοχής σε αγώνες μέχρι την
ολοκλήρωση των αγώνων ανοιχτού χώρου, με την προϋπόθεση να ισχύσει η επιχορήγηση της
ΕΟΤ όπως ορίστηκε από το πρόγραμμα ΧΙΛΩΝ
5. Απαλλαγή των αθλητών από πληρωμή χρήσης προπονητηρίου ΟΑΚΑ, μέχρι την ολοκλήρωση
των αγώνων ανοιχτού χώρου, με την προϋπόθεση να ισχύσει η επιχορήγηση της ΕΟΤ όπως
ορίστηκε από το πρόγραμμα ΧΙΛΩΝ
6. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος προσέλευσης στο προπονητήριο του ΟΑΚΑ
συνδεδεμένο με το ήδη υπάρχον ηλεκτρονικό σύστημα VELOS
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7. Εγκατάσταση συστήματος για online αποτελέσματα αγώνων
8. Οργάνωση streaming και εγκατάσταση βασικού συστήματος μετάδοσης για να υπάρχει
ενδιαφέρον από θεατές. Με το τρόπο αυτό η τοξοβολία θα μπορέσει να αποκτήσει κοινό και
τηλεθέαση, δεδομένου ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε κοινό για το επόμενο χρονικό
διάστημα.
9. Δημιουργία ηλεκτρονικού πρωτόκολλου και συστήματος εργασίας από το σπίτι για τους
υπαλλήλους
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Η τοξοβολία είναι ατομικό άθλημα και διεξάγεται σε ανοιχτούς χώρους. Ο κάθε αθλητής έχει το
δικό του τόξο και τα δικά του βέλη με τα οποία δεν έρχεται σε επαφή κανένας άλλος αθλητής.
Με τα νέα δεδομένα σχετικά με την μετάδοση του Covid-19, η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας,
σε συνεργασία με τον επιστημονικό συνεργάτη της σε θέματα υγείας κ. Άγγελο Παπανικολάου,
Καρδιολόγο και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΥ, προτείνει προς την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή
Αθλητισμού της ΓΓΑ προς έγκριση τα παρακάτω μέτρα ώστε να γίνει άμεσα η ομαλή επανεκκίνηση
των προπονήσεων και των αγώνων.
1. ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ
 Μέγιστος αριθμός αθλητών σε κάθε προπόνηση βάση της διάστασης κάθε προπονητηρίου
 Οι αθλητές να εισέρχονται στον χώρο προπόνησης φορώντας μάσκα και κρατώντας τις μεταξύ
τους απαραίτητες αποστάσεις του 1,5μ κατ’ ελάχιστον
 Στην γραμμή βολής η απόσταση των αθλητών να είναι 1,5μ κατ’ ελάχιστον
 Οι προπονητές να φορούν μάσκα κατά την διάρκεια της προπόνησης
 Να υπάρχει αντισηπτικό σε εμφανή σημεία του προπονητηρίου
 Σχολαστική καθαριότητα στις τουαλέτες
 Απαγόρευση προσέλευσης θεατών/συνοδών
2. ΑΓΩΝΕΣ
 Αριθμός συμμετεχόντων αθλητών σε κάθε αγωνιστική βάρδια βάση της διάστασης κάθε
αγωνιστικού χώρου
 Οι αθλητές να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μάσκα και κρατώντας τις μεταξύ
τους απαραίτητες αποστάσεις του 1,5μ κατ’ ελάχιστον
 Οι κριτές κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξοπλισμού να φοράνε μάσκα και γάντια
 Οι προπονητές να φορούν μάσκα κατά την διάρκεια του αγώνα
 Το προσωπικό του αγώνα να φοράει γάντια
 Στην γραμμή βολής η απόσταση των αθλητών να είναι 1,5μ κατ’ ελάχιστον
 Όλοι οι υπεύθυνοι και το προσωπικό των αγώνων να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις από
άλλους του 1,5μ κατ’ ελάχιστον
 Να υπάρχει αντισηπτικό σε εμφανή σημεία του αγωνιστικού χώρου
 Σχολαστική καθαριότητα στις τουαλέτες
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ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1. Δωρεάν παροχή των αγωνιστικών χώρων και των γραφείων των Ομοσπονδιών όταν αυτά ανήκουν
σε κρατικούς φορείς (πχ ΟΑΚΑ)
2. Συνεργασία της ΓΓΑ με κατασκηνώσεις για την δωρεάν χρήση των Εθνικών Ομάδων για
προπονητικά camp κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
3. Παροχή υγειονομικού υλικού (αντισηπτικά, μάσκες και γάντια)
4. Κάλυψη των αγώνων της καλοκαιρινής περιόδου από τα κρατικά κανάλια
5. Συνεργασία της ΓΓΑ με ξενοδοχεία ώστε να υπάρξουν μειωμένες τιμές για αθλητές που
μετακινούνται από επαρχία για αγώνες/προπονήσεις εθνικών ομάδων
6. Εκπτώσεις σε μετακινήσεις αθλητών για συμμετοχή τους σε αγώνες με αεροπλάνα, τρένα,
λεωφορεία και πλοία
7. Δωρεάν μεταφορά αθλητικού εξοπλισμού αθλητών σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες πχ
Aegean για αγώνες εξωτερικού/εσωτερικού.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Δρ. Πέτρος Συναδινός

Η Γενική Γραμματέας

Έβελυν Παπαδοπούλου
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