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Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων
Σωματείων Αντιπτέρισης
Π. Τσαλδάρη 8, Αθήνα
info@badminton.gr
Προς:
Σωματεία Μέλη Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Κοιν:
1. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (Γραφείο Δημάρχου)
2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Γραφείο Περιφερειάρχη)
3. Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Γραφείο Προέδρου)
Επισυν:
1. Aπό 7/6/2021 Αλληλογραφία-Αίτηση συνδιοργάνωσης
2. Από 17/6/2021 Αλληλογραφία-Τροποποίηση Αίτησης
3. Από 18/6/2021 Απάντηση ΕΟΦΣΑ
4. Από 24/6/2021 Αλληλογραφία-Δήλωση Απόσυρσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητές αθλήτριες και αγαπητοί αθλητές της αντιπτέρισης,
Αγαπητοί γονείς αθλητών,
Αγαπητοί προπονητές,
Αξιότιμα μέλη Δ.Σ. σωματείων-μελών της Ε.Ο.Φ.Σ.Α
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. της 1/7/2021 αποφασίστηκε, ομόφωνα, η
διοργάνωση των πανελληνίων πρωταθλημάτων U15 και U19, στο κλειστό γήπεδο των Γλυκών
Νερών Αττικής κατά την 17η και 18η του τρέχοντος μήνα. Όπως είναι γνωστό σε όλους σας,
οι πιο πάνω διοργανώσεις είχε αποφασιστεί, αρχικώς, να διοργανωθούν σε γήπεδα της
περιοχής του Πύργου Ηλείας (Κρέστενα & Αρχαία Ολυμπία).
Ως Δ.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. οφείλουμε να γνωστοποιήσουμε σε όλους τους συντελεστές του
αθλήματος (αθλητές, γονείς, προπονητές) αλλά και στα σωματεία μέλη μας, τους
πραγματικούς λόγους της αλλαγής αυτής, οι οποίοι, άλλωστε προκύπτουν και από τα
επισυναπτόμενα έγγραφα.
Δεδομένης της πρώιμης επανέναρξης των αθλητικών δραστηριοτήτων μετά από αποχή ενός
και πλέον έτους, αποφασίστηκε, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Δ.Σ., να δοθεί η
ευκαιρία σε όλα τα σωματεία-μέλη να συμμετέχουν στην διοργάνωση Πανελληνίων
Πρωταθλημάτων του μηνός Ιουλίου και να φιλοξενήσουν αυτούς, τους ύψιστους για το
άθλημα μας, διαγωνισμούς. Υπενθυμίζουμε ότι τα πρωταθλήματα αυτά, μπορεί να μην
υπήρχε καν η δυνατότητα να διενεργηθούν, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και από πλευράς
μοριοδοτήσεων αθλητών, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η απόφαση των Ελληνικών Δικαστηρίων
που δικαίωσε την Ε.Ο.Φ.Σ.Α. στο σχετικό ζήτημα.
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Στο διάστημα των τριών περίπου μηνών από την ανάληψη της διοίκηση της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. από
το νέο Δ.Σ. έγιναν σημαντικά βήματα για την ανάκαμψη του αθλήματος. Ενδεικτικά και μόνο
αναφέρουμε ότι το Badminton θα είναι μεταξύ των αθλημάτων που θα προωθηθούν σε camp
του υπουργείου Παιδείας, έχουν δημιουργηθεί οι βάσεις υγειούς συνεργασίας με τη
Διοίκηση του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού (βλ. και ομιλία Υφυπουργού
Αθλητισμού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την 17/6/2021) και κυρίως υπάρχει διαρκής
επικοινωνία και συνεργασία με τους υπαλλήλους της Ε.Ο.Φ.Σ.Α., των οποίων έχει
δρομολογηθεί η επιστροφή στην εργασία τους, κατόπιν συνεννοήσεων με τους ιδίους και τη
Γ.Γ.Α. Περαιτέρω, διοργανώθηκε ήδη το πρώτο τουρνουά AirBadminton στη Θάσο, το
τουρνουά Hellas Open στο Βόλο Μαγνησίας. Ακολουθούν τα πανελλήνια πρωταθλήματα
(Α/Γ-U17 στο Βόλο Μαγνησίας, U15-U19 στα Γλυκά Νερά Αττικής και U22-Βετεράνων στην
Αλεξανδρούπολη) καθώς και διεθνείς διοργανώσεις (Hellas International στο Λαύριο Αττικής,
Ηellas Junior International και Youth στην Αλεξανδρούπολη). Πλέον η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. έχει νέο και
σύγχρονο ιστότοπο, ο οποίος μετά την οριστική παραμετροποίηση του θα συνιστά το κέντρο
της Ελληνικής Αντιπτέρισης και το πρόσωπο αυτής σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Στην
ολοκληρωμένη μορφή του ιστότοπου αυτού αυτό θα αναρτώνται οι αποφάσεις Δ.Σ. και οι
οικονομικές καταστάσεις της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Και όλα τα πιο πάνω χωρίς καμία χρηματική στήριξη
από το Ελληνικό Δημόσιο. Μόνο με την προσωπική εργασία των μελών του Δ.Σ. και τη
στήριξη εθελοντών, και πραγματικών φίλων του αθλήματος.
Στο πλαίσιο των πιο πάνω ενεργειών, απευθύναμε την σχετική πρόταση για υποβολή
προτάσεων φιλοξενίας Πανελληνίων Πρωταθλημάτων σε όλα μας τα μέλη. Ανάμεσα στα
σωματεία που επέδειξαν σχετικό ενδιαφέρον ήταν και ο Φιλαθλητικός Όμιλος Πύργου και η
Ακαδημία Ολυμπιακών Αθλημάτων Πύργου. Μάλιστα, τα σωματεία αυτά, δια του
εκπροσώπου τους, με την πρώτη επιστολή τους ζητούσαν να αναλάβουν την φιλοξενία όλων
των πανελληνίων πρωταθλημάτων δηλώνοντας ότι μπορούν να διαθέσουν το κλειστό
γυμναστήριο της Αρχαίας Ολυμπίας, το κλειστό γυμναστήριο Κρεστένων και το κλειστό
γήπεδο Πύργου, μετάλλια αθλητών, φτερά, φιλοξενία διαιτητών καθώς και μεταφορές από
το ξενοδοχείο φιλοξενίας προς τα πιο πάνω γήπεδα. Συνάμα δήλωναν ότι τα πιο πάνω θα
εξασφαλίζαν κατόπιν χορηγιών από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος. Με δεύτερη επιστολή τους, τροποποίησαν την αρχική τους πρόταση και ζήτησαν
την διοργάνωση μόνο την πανελληνίων U15-U19 αλλά και τη μετάθεση των πανελληνίων
πρωταθλημάτων για τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Στην επιστολή αυτή αναφέρεται
εξ άλλου ότι είναι δυνατό κατά την πρώτη ημέρα των αγώνων να χρησιμοποιηθεί το κλειστό
γυμναστήριο Κρεστένων και κατά τη δεύτερη ημέρα το κλειστό γυμναστήριο Αρχαίας
Ολυμπίας. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. αξιολογώντας όλες τις προτάσεις που είχε κατά το χρόνο
λήψης απόφασης, με αντικειμενικά κριτήρια, προέκρινε την πρόταση των σωματείων του
Πύργου Ηλείας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στα μέλη του Δ.Σ. των σωματείων αυτών, στον
εκπρόσωπό τους καθώς και στους χορηγούς που επικαλέστηκαν. Μάλιστα, η απόφαση αυτή
ελήφθη ασμένως και ομόφωνα και εξελήφθη ως θετικό βήμα στην εν γένει ανάπτυξη του
αθλήματος, δεδομένου του ότι ο ίδιος εκπρόσωπος των σωματείων αυτών, προ της
δικαστικής δικαίωσης της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. είχε ταχθεί υπέρ της ανεπέρειστης πρότασης της
διάλυσης αυτής και της δημιουργίας νέας Ομοσπονδίας, κάτι που θα σηματοδοτούσε,
μεταξύ άλλων την αδυναμία διενέργειας πανελληνίων πρωταθλημάτων εντός του 2021.
Μετά δε τη λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. αυτή γνωστοποιήθηκε στα
σωματεία του Πύργου και ζητήθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας και η ολοκλήρωση των
απαραίτητων ενεργειών. Όμως, εντός ολίγων ημερών μετά την γνωστοποίηση της σχετικής
απόφασης, τα ίδια σωματεία δια του ιδίου εκπροσώπου, δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν τη
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φιλοξενία της διοργάνωσης. Οι αναφερόμενοι στο έγγραφο αυτό λόγοι, προφανώς δεν
βρίσκουν βάση αληθείας και ενδεικτικό αυτού είναι ότι εάν ίσχυαν τα αναφερόμενα,
ουδέποτε θα είχαν υποβάλει εξ αρχής τα σωματεία αυτά πρόταση για ανάληψη ΟΛΩΝ των
πανελληνίων διοργανώσεων. Ούτε άλλωστε θα πρότειναν να μετατεθούν αυτές για το
δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Σε κάθε δε περίπτωση,
δεν θα εξέθεταν εξ αρχής τους «χορηγούς» τους και το συνεργαζόμενο ξενοδοχείο.
Ενδεικτικό είναι ότι ένας εκ των δήθεν λόγων απόσυρσης είναι η διοργάνωση σε δύο
διαφορετικά γήπεδα, κάτι το οποίο τα ίδια τα σωματεία αυτά είχαν προτείνει (!).
Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεδομένων των υπονοούμενων που καταλείπονται από την
τελευταία αυτή επιστολή η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. αναμένει μία ξεκάθαρη απάντηση από τα Δ.Σ. των
σωματείων αυτών, εάν αναγνωρίζουν τελικά την Ε.Ο.Φ.Σ.Α. ως επίσημη ομοσπονδία και
υπερκείμενη αυτών αρχή; Εάν δεν την αναγνωρίζουν γιατί ζητούν βεβαιώσεις για τις
διακρίσεις αθλητών τους; Γιατί το ένα εξ αυτών συμμετείχε με αθλήτρια του στο Hellas Open
Εφήβων 2021 στο Βόλο, στο επίσημο τουρνουά μιας Ομοσπονδίας που δήθεν έχει πρόβλημα;
Αφού λοιπόν υπάρχει «θέμα» με την αθλητική αναγνώριση της Ε.Ο.Φ.Σ.Α., θα αποστείλουν,
άραγε, συμμετοχές αθλητών για τα επικείμενα πανελλήνια πρωταθλήματα ή θα στερήσουν
στους αθλητές τους το δικαίωμα συμμετοχής και ακόμη και δυνατότητας μοριοδότησης;
Αναγνωρίζουν τις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων ή θεωρούν ότι βρίσκονται πάνω
από αυτά;
Η Διοίκηση της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. απέδειξε ότι δεν λειτουργεί τιμωρητικά ούτε και εκδικητικά
απέναντι σε οποιονδήποτε. Παρόλες τις αντίθετες φωνές, εμπιστεύτηκε τα πιο πάνω
σωματεία του Πύργου, δείχνοντας την ωριμότητα να αναγνωρίσει ότι τα συμφέροντα των
αθλητών και των οικογενειών τους είναι πάνω και πέρα από κάθε προσωπική βλέψη και
προσδοκία παραγόντων. Δυστυχώς, τα πιο πάνω σωματεία του Πύργου, δια του εκπροσώπου
τους δημιούργησαν κλίμα ανασφάλειας και λειτούργησαν εις βάρος του συνόλου των
Ελληνίδων και Ελλήνων Αθλητών της Αντιπτέρισης και των οικογενειών τους. Ταυτόχρονα
εξέθεσαν ανεπανόρθωτα ενώπιον της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. (η οποία τυγχάνει μέλος της Ε.Ο.Ε.) το Δήμο
Αρχαίας Ολυμπίας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την τοπική κοινότητα του Πύργου
και της Αρχαίας Ολυμπίας. Πλέον καθίστανται εύλογα τα ερωτήματα που τίθενται από τις
φωνές που είχαν ταχθεί κατά της ανάληψης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος από τα
σωματεία του Πύργου, εάν όντως υπήρχαν ποτέ χορηγοί, διαθεσιμότητα γηπέδων (μια και
ουδέποτε απεστάλη σχετικό επίσημο έγγραφο χορηγών εάν και ζητήθηκε) και ουσιαστική
δυνατότητα ανάληψης.
Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. χάρη στις άοκνες προσπάθειες των φίλων του αθλήματος
θα διοργανώσει το πανελλήνιο U15-U19 στα Γλυκά Νερά Αττικής, με την συνδρομή του Α.Ο.
Γλυκών Νερών και την ουσιαστική συμβολή του Δήμου Παιανίας. Μέσω του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Οργανισμού Παιανίας και του Α.Ο. Γλυκών Νερών έχει εξασφαλιστεί έγγραφη
δέσμευση γηπέδου και «πραγματικές» χορηγίες μεταλλίων, φτερών και γευμάτων
διαιτητών.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση του Α.Ο. Γλυκών Νερών για την φιλοξενία της
διοργάνωσης αλλά και το σωματείο μέλος μας «Ιάσων Μαλακοπής» για την προθυμία και
τις ενέργειές για ανάληψη του πανελληνίου U15-U19 μετά την απροειδοποίητη απόσυρση
των σωματείων του Πύργου. Είμαστε βέβαιοι ότι εάν υπήρχε περισσότερος χρόνο για
συνεννόηση με τους οικείους Δήμους, θα καθίστατο δυνατή η υποβολή των απαιτούμενων
εγγράφων. Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. δηλώνει ότι οι ενέργειες και η πρόθεση του εν λόγω
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σωματείου θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν κατά την απόφαση για φιλοξενία μελλοντικών
διοργανώσεων.
Βεβαιώνουμε δε τους αθλητές και γονείς των σωματείων του Πύργου, ότι το Δ.Σ. της
Ε.Ο.Φ.Σ.Α. δεσμεύεται πως οποιαδήποτε τυχόν κύρωση προς τα σωματεία αυτά για τις
αθέμιτες και προσβλητικές πρακτικές τους δεν θα λειτουργήσει εις βάρος των αθλητών.
Τυχόν σχετική απόφαση θα ληφθεί κατόπιν εισήγησης νομικού ειδικού επί του σωματειακού
δικαίου εγνωσμένου κύρους, ο οποίος θα ενεργήσει επί εθελοντικής βάσης και όχι
προσδοκώντας οποιοδήποτε κέρδος-όφελος. Εκ των προτέρων δε ενημερώνουμε ότι, μεταξύ
των προτάσεων του δεν θα συγκαταλέγεται πρόταση διάλυσης των εν λόγω σωματείων και
δημιουργίας νέων.
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ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΛΦΕΙΟΥ 93
ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 27100
ΤΗΛ : 2621035589 FAX: 2621032320
Ε-mail: filathlitikos02@hotmail.gr

Προς: ΕΟΦΣΑ
Κύριε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε την αίτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανάληψη διοργάνωσης και
των 3 Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. Σε περίπτωση που θα χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες θα

είμαστε στην διάθεσή σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ 2021

ΠΡΟΣ Ε.Ο.Φ.Σ.Α
Αγαπητά μέλη του Δ.Σ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. προς απάντηση σχετικής επιστολής – e-mail
σας προς τα σωματεία-μέλη σας για εκδήλωση ενδιαφέροντος ως προς την
διοργάνωση των πανελληνίων αγώνων πρωταθλήματος για το έτος 2021 και για τις
κατηγορίες: α) U15+U19, β) U17+Α-Γ, γ) U22+SENIORS.
Οι σύλλογοι του νομού Ηλείας , ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ και
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ , επιθυμούν να αναλάβουν
πλήρως και τις τρεις διοργανώσεις των πανελληνίων πρωταθλημάτων όπως
προβλέπονται στο καλεντάρι που μας κοινοποιήσατε.
Οι αγώνες μπορούν να υλοποιηθούν στο 1. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 3. ΚΛΕΙΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ . ( Υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν και τα τρία
πρωταθλήματα σε ένα από αυτά η και στα τρία ξεχωριστά . θα ενημερώσουμε
συντόμως )
Η διαμονή των αθλητών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχείο της Αρχαίας
Ολυμπίας . Όπου η μεταφορά των αθλητών στα κλειστά στάδια μπορεί να
πραγματοποιηθεί με λεωφορείο του ξενοδοχείου 3 φορές την ημέρα χωρίς επιπλέον
κόστος .
Θα καλυφθεί το κόστος διάθεσης του χώρου, η φιλοξενία των διαιτητών, η διάθεση
γευμάτων διαιτητών και Γραμματείας, οι αθλοθεσίες, τα μετάλλια και τα φτερά και των
τριών πρωταθλημάτων και οι διαγραμμίσεις ενώ συνδιοργανωτές και χορηγοί θα
είναι:
Α) ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ , Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γ) ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Δ) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Ε) ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΙΧΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Σχετικές βεβαιώσεις του Δήμου θα αποσταλούν εντός εβδομάδος λόγω απουσίας
του υπευθύνου .
Προσφορά ξενοδοχείου :HOTELOLYMPICVILLAGERESORT & SPA
Τιμές με πρωινό ανά διανυκτέρευση χωρίς τον φόρο διαμονής (3€ ανά δωμάτιο ανά
διανυκτέρευση):

Μονόκλινο 45€
Δίκλινο 30€ κατ’άτομο
Τρίκλινο 22€ κατ’άτομο
Τετράκλινο 20€ κατ άτομο

Τιμές με βραδινό φαγητό ανά διανυκτέρευση χωρίς τον φόρο διαμονής (3€ ανά
Δωμάτιο ανά διανυκτέρευση):
Μονόκλινο 52€
Δίκλινο 36€ κατ’άτομο
Τρίκλινο 27€ κατ’άτομο
Τετράκλινο 25€ κατ’άτομο

Όλα τα γεύματα θα διαθέτουν σαλάτα, ορεκτικό, κυρίως και φρούτο (κάθε μέρα
Διαφορετικό μενού)
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται δωρεάν χρήση της πισίνας, δωρεάν παρκινγκ,
δωρεάν Wifi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου κα.
Για να κρατηθούν τα δωμάτια χρειάζεται μια αρχική επιβεβαίωση έως 15/06/2021.

Στην διάθεση σας για περισσότερες λεπτομέρειες ο υπεύθυνος διοργάνωσης Κος
Βλαχαντώνης Δημήτρης.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2021

ΠΡΟΣ Ε.Ο.Φ.Σ.Α
Αγαπητέ Κε Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. προς απάντηση σχετικής επιστολής – e-mail σας
προς το σωματείο μας - μέλος σας για εκδήλωση ενδιαφέροντος ως προς την διοργάνωση των πανελληνίων
αγώνων πρωταθλήματος για το έτος 2021 και για της κατηγορίες α) U15+U19, β) U17+Α-Γ, γ)
U22+SENIORS .
Οι σύλλογοι του νομού Ηλείας , ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ και ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ , μετά από πλήρη εκτίμηση προτείνουμε ως ανάληψη μόνο του Πανελλήνιου

πρωταθλήματος U15 + U19 και αυτό επειδή :
1. Είναι δύσκολη η μεταφορά τρεις φορές αθλητών και προπονητών στον νομό μας λόγω απόστασης και
υψηλού κόστους .
2. Η καλύτερη κατανομή των πρωταθλημάτων σε όλη την Ελλάδα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
συμμετοχή αθλητών.
Συνέπεια αυτών των βασικών λόγων η διοργάνωση μπορεί να υλοποιηθεί :
1. 1η μέρα στο κλειστό στάδιο του Δήμου Κρεστένων ( 6 γήπεδα ) και προπονητικό στάδιο το κλειστό
Αρχαίας Ολυμπίας.
2. 2η μέρα τελικοί αγώνες στο κλειστό Αρχαίας Ολυμπίας ( 4 γήπεδα )
3. Διαμονή στην Αρχαιά Ολυμπία , με δωρεάν μεταφορά των αθλητών στο κλειστό Κρεστενων με
λεωφορείο του συνεργαζόμενου ξενοδοχείου ( OLYMPIC VILLAGE ) . Χρόνος 20 λεπτά , 13χλμ.
4. Συνδιοργάνωση του Πρωταθλήματος με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας , Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδος , Φιλαθλητικός Όμιλος Πύργου , Ακαδημία Ολυμπιακών Αθλημάτων Πύργου .
5. Η συμφωνία μας με τους χορηγούς απαιτεί : α) συμμετοχή των συλλόγων μας στα συνολικά έξοδα
της διοργάνωσης , β) Οι τελικοί να γίνουν στο κλειστό της Αρχαίας Ολυμπίας .
Η χορηγία θα περιλαμβάνει :
1. Αθλητικό υλικό ( φτερά , ταινίες , κ.τ.λ.)
2. Διαφημιστικό υλικό διοργάνωσης ( μπλούζες , αφίσες , κ.τ.λ.)
3. Φιλοξενία διαιτητών και γεύματα αυτών .
4. Φιλοξενία 2 επισήμων η 2 μελών Δ.Σ. ΕΟΦΣΑ
5. Ότι προβλέπει ο κανονισμός του ΕΟΔΥ για τον COVID 19
6. Μια τουλάχιστον πολιτιστική δράση ( π.χ. ξενάγηση στο Μουσείο ή στον Αρχαιολογικό χώρο
Αρχαίας Ολυμπίας )
7. Κύπελλα , μετάλλια , αναμνηστικά διπλώματα , πλακέτες
8. Νερά , χυμούς κ.τ.λ. για αθλητές , προπονητές , διαιτητές .
9. Ένα επίσημο γεύμα επισήμων , προπονητών , διαιτητών κ.τ.λ. .

Ως εκ τούτου λοιπόν , οι σύλλογοι μας θα πρέπει να συμμετέχουν στο κόστος της διοργάνωσης
κατά βάση στα υπόλοιπα έξοδα όπως :
1. Αμοιβές επιδιαιτητή
2. Αμοιβές διαιτητών
3. Αμοιβή γραμματείας
4. Αμοιβή Ιατρού
5. Αμοιβή βοηθητικού προσωπικού για εκτέλεση εργασιών υλοποίησης των αγώνων ( δεδομένου
το κλειστό απέχει 22 χλμ. από την έδρα των σωματείων )
6. Πιθανόν απόβλεπα έξοδα .
Οι πόροι για τα έξοδα αυτά θα είναι από τα entry fees των αθλητών.
Παρακαλώ όπως αξιολογήσετε την πρόταση μας και μας επιβεβαιώσετε την πρόταση μας για να
προχωρήσουμε σε περεταίρω ενέργειες λόγω του ότι είναι λίγος ο χρόνος μέχρι την ημερομηνία που έχει
οριστεί .
Επίσης θα θέλαμε να προτείνουμε ή τουλάχιστον να αξιολογήσετε μια επιπλέον πρόταση ως προς την
διεξαγωγή του συγκεκριμένου Πανελλήνιου πρωταθλήματος για την πιο άρτια και μεγαλύτερη συμμετοχή
αθλητών επειδή είναι καλοκαίρι και όλοι έχουν προγραμματίσει διακοπές και οι αθλητές δεν έχουν
προετοιμαστεί πλήρως . Το πανελλήνιο αυτό είναι από σημαντικότερα της ομοσπονδίας μας , ίσως ήταν
πιο φρόνιμο να γίνει στο δεύτερο 15 ήμερο του Σεπτεμβρίου , έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος
προετοιμασίας ( camp , international , προπονήσεις κ.τ.λ.. ) , να μην επιβαρυνθούν οι γονείς οικονομικά με
τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα και 1 open γνωρίζοντας ότι ο μεγαλύτερος όγκος αθλητών είναι σ αυτές
τις κατηγορίες και μπορούν να παίξουν τουλάχιστον σε 3 διοργανώσεις μέσα σε ένα μήνα .
Φυσικά η διοργανώτρια αρχή Ε.Ο.Φ.Σ.Α. τηρώντας τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων για τον χρόνο
υλοποίησης των πρωταθλημάτων και την αναγνώριση αυτών για την μοριοδότηση των αθλητών μας θα
πρέπει να μας παρέχει τις αντίστοιχες επίσημες διαβεβαιώσεις .

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Τα Δ.Σ.
1. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
2. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
.
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hellenic badminton federation <eofsaantipterisi@gmail.com>

Πρόταση Ανάληψης ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟΥ
Hellenic Badminton Federation <info@badminton.gr>
18 Ιουνίου 2021 - 9:55 π.μ.
Προς: ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ <filathlitikos02@hotmail.gr>, akadimia2002@gmail.com
Κοιν.: Victory Hatzina <v.hatzina@gmail.com>
Αξιότιμοι φίλοι,
Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. εγκρίθηκε η πρόταση των σωματείων σας για
την συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος U15 και U19 του έτους 2021 ως εξής:
1. 1η μέρα (17/7/2021) στο κλειστό στάδιο του Δήμου Κρεστένων ( 6 γήπεδα ) και προπονητικό στάδιο το κλειστό
Αρχαίας Ολυμπίας.
2. 2η μέρα (18/7/2021) τελικοί αγώνες στο κλειστό Αρχαίας Ολυμπίας ( 4 γήπεδα )
3. Διαμονή στην Αρχαία Ολυμπία , με δωρεάν μεταφορά των αθλητών στο κλειστό Κρεστενων με λεωφορείο του
συνεργαζόμενου ξενοδοχείου ( OLYMPIC VILLAGE ). Χρόνος 20 λεπτά , 13χλμ.
4. Συνδιοργάνωση του Πρωταθλήματος με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας , Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος , Φιλαθλητικός
Όμιλος Πύργου , Ακαδημία Ολυμπιακών Αθλημάτων Πύργου .
5. α) Συμμετοχή των συλλόγων σας στα συνολικά έξοδα της διοργάνωσης , β) Οι τελικοί να γίνουν στο κλειστό της
Αρχαίας Ολυμπίας .
Η χορηγία την οποία έχετε αναλάβει να λάβετε θα περιλαμβάνει :
1. Αθλητικό υλικό ( φτερά , ταινίες , κ.τ.λ.)
2. Διαφημιστικό υλικό διοργάνωσης ( μπλούζες , αφίσες , κ.τ.λ.)
3. Φιλοξενία διαιτητών και γεύματα αυτών .
4. Φιλοξενία 2 επισήμων η 2 μελών Δ.Σ. ΕΟΦΣΑ
5. Ότι προβλέπει ο κανονισμός του ΕΟΔΥ για τον COVID 19
6. Μια τουλάχιστον πολιτιστική δράση ( π.χ. ξενάγηση στο Μουσείο ή στον Αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας
Ολυμπίας )
7. Κύπελλα , μετάλλια , αναμνηστικά διπλώματα , πλακέτες
8. Νερά , χυμούς κ.τ.λ. για αθλητές , προπονητές , διαιτητές .
9. Ένα επίσημο γεύμα επισήμων , προπονητών , διαιτητών κ.τ.λ. .

Οι σύλλογοι σας θα πρέπει να συμμετέχουν στο κόστος της διοργάνωσης κατά βάση στα υπόλοιπα έξοδα όπως :
1. Αμοιβές επιδιαιτητή
2. Αμοιβές διαιτητών
3. Αμοιβή γραμματείας
4. Αμοιβή Ιατρού
5. Αμοιβή βοηθητικού προσωπικού για εκτέλεση εργασιών υλοποίησης των αγώνων ( δεδομένου το κλειστό
απέχει 22 χλμ. από την έδρα των σωματείων )
6. Πιθανόν απόβλεπα έξοδα .
Οι πόροι για τα έξοδα αυτά θα καλυφθούν από τα entry fees των αθλητών σε συνεννόηση με την Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
και υπό τον όρο τήρησης των ισχυόντων κανονισμών και οικείων νομικών διατάξεων.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας και ειδικότερα:
1. Για την αποστολή της επίσημης προσφοράς των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων, ώστε να αναρτηθεί στο site της ΕΟΦΣΑ
2. Έγγραφα των αρμόδιων Δήμων για τη διαθεσιμότητα των γηπέδων κατά τις εν λόγω ημερομηνίες
3. Δεσμεύσεις χορηγιών προς τα σωματεία σας. Μετά την εξασφάλιση των χορηγιών παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τη
σχετική αφίσα της εκδήλωσης, στην οποία πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά τα λογότυπα των συνδιοργανωτών και
των χορηγών.
Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 2/7/2021. Ειδικώς όσον
αφορά στην προσφορά των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων παρακαλούμε να αποστείλετε αυτή σε εμάς έως την Τετάρτη
https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e6b2dd9871&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-6113257814676266347&simpl=msg-a%3Ar-6113257…
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23/6/2021, ώστε να ενσωματωθεί και στη σχετική προκήρυξη.
Υπεύθυνη Επικοινωνίας εκ μερους της ΕΟΦΣΑ: Βικτωρία Χατζήνα
Με αθλητικούς χαιρετισμούς.
Εκ της Διοικήσεως

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=e6b2dd9871&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-6113257814676266347&simpl=msg-a%3Ar-6113257…
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ΠΡΟΣ : Δ.Σ. Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Πύργος 24/6/2021

Αγαπητέ Κε Πρόεδρε , αγαπητά μέλη του Δ.Σ. σχετικά με την ανάληψη της διοργάνωσης του
πανελλήνιου πρωταθλήματος U15 & U19 που μας αναθέσατε βάσει της συνεδρίασης του
Δ.Σ. της 17/6/2021 κατόπιν αιτιολογημένων προτάσεων μας και αποδοχής αυτών θα
θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής :
Επειδή μετά από λεπτομερή αξιολόγηση του αγωνιστικού προγράμματος βάσει των
διεθνών κανονισμών , της πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας Ομοσπονδίας δεν ενδείκνυται η
οργάνωση των αγώνων σε δυο διαφορετικά γήπεδα- στάδια .
Επειδή μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από την αρμόδια τεχνική επιτροπή ,
τον τεχνικό σύμβουλο ή τον αρμόδιο επιδιαιτητή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος .
Επειδή έχουμε ζητήσει επίσημες διαβεβαιώσεις από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α ως προς την αναγνώριση
από τα αρμόδια Υπουργεία των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων . (Ουσιαστικά για την
μοριοδότηση των αθλητών ) .
Επειδή δεν θα θέλαμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με τους χορηγούς μας , ( Δήμος
Αρχαίας Ολυμπίας και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ) καθώς τέθηκε θέμα εάν η
Ομοσπονδία μετά την απόφαση του Υπουργού περί άρσης αθλητικής αναγνώρισης μπορεί
να διοργανώσει αγώνες ή Πανελλήνια πρωταθλήματα .
Και επειδή την Ομοσπονδία εκπροσωπεί ο πρόεδρός της και μαζί του θα έπρεπε να μιλάμε
σήμερα σε επίπεδο Δ.Σ. (….. κατά δήλωση του ) σχετικά με την διοργάνωση του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος και για τις λεπτομέρειες με τους κατεξοχήν αρμοδίους
συμβούλους .
Ως εκ τούτου αρνούμαστε να συναινέσουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία και πολύ
περισσότερο στην ανάληψη μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης , που πιθανόν θα θέσει σε
κίνδυνο τη διαχρονική αξιοπιστία του συλλόγου μας και των χορηγών μας , καθώς
επιπροσθέτως εγκυμονεί πιθανούς κινδύνους να ταλαιπωρήσει όχι μόνο όλους όσους θα
συμμετέχουν αλλά και να επιφέρουν ευθύνη οι συν διοργανωτές – σωματεία .
Τα Δ.Σ. των συλλόγων μας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ανάθεση των αγώνων
αλλά πιστεύουμε ακράδαντα ότι επιβάλλεται να διαφυλαχθεί ο θεσμός των Πανελλήνιων
Αγώνων ουσιαστικά και επίσημα ως προς τους αθλητές της Ομοσπονδίας μας και το
άθλημα μας .
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης των συλλόγων :
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ & ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
Βλαχαντώνης Δημήτριος

