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 Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού 
 κ. Γεώργιο ΜΑΥΡΩΤΑ 
 ΜΑΡΟΥΣΙ 
 
 

Αξιότιμε κ.  Γενικέ Γραμματέα, 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.) με γνώμονα την μέχρι τώρα άριστη 

συνεργασία μας και προκειμένου να βοηθήσει στο έργο που επιτελείτε,  σας καταθέτει 
πρόταση για την σταδιακή επανεκκίνηση της προπονητικής και αγωνιστικής 
δραστηριότητας, της Ομοσπονδίας μας. 
 

Πρόταση, με τις προϋποθέσεις και τα βήματα για την σταδιακή επανεκκίνηση της 
προπονητικής και αγωνιστικής δραστηριότητας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας. 

 
Στόχος της Ε.Ο.Ξ. είναι η ομαλή επάνοδος των αθλητών – αθλητριών της Ξιφασκίας 

στους αγωνιστικούς χώρους, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, ακολουθώντας πιστά τις 
αποφάσεις της Πολιτείας και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την πρόληψη της νόσου Covid-19. 

Η Ε.Ο.Ξ. στεγάζεται σε αίθουσα περίπου 1.750 m2, όπου είναι τοποθετημένες  15 
πίστες ξιφασκίας με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μηχανήματα που απαιτούνται και στον εν 
λόγω χώρο προπονούνται οι αθλητές και αθλήτριες  των προεθνικών και εθνικών ομάδων 
και των τριών όπλων. Επίσης στον ίδιο χώρο διεξάγονται επίσημοι αγώνες εσωτερικού 
καθώς και διεθνείς αγώνες.   

Όπως γίνεται αντιληπτό ο χώρος είναι μεγάλος και η διασπορά των αθλητών – 
αθλητριών και των προπονητών τους είναι εύκολη και παρέχει ασφάλεια.   

Η επάνοδος των αθλητών – αθλητριών της Ξιφασκίας στις προπονήσεις στον 
προαναφερόμενο χώρο, θα υλοποιηθεί σε δύο ξεχωριστές φάσεις, σύμφωνα με το 
αγωνιστικό και ηλικιακό επίπεδό τους: 

 

Πρώτη φάση:  
 

 Έναρξη προπονήσεων στον προαναφερόμενο χώρο των 1.750 m2 (ασκήσεις φυσικής 
κατάστασης) των επτά αθλητών - αθλητριών των Εθνικών ομάδων Ανδρών – Γυναικών 
με τους προπονητές τους, που διεκδικούν ή έχουν κερδίσει την πρόκριση για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», τα ονόματα των οποίων έχουν γνωστοποιηθεί στην 
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. 



 Κατάλογος με τα στοιχεία των ανωτέρω αθλητών και προπονητών καθώς του τεχνικού 
υλικού της ΕΟΞ και του υπευθύνου της Ομοσπονδίας για την αίθουσα θα κατατεθεί στον 
υπεύθυνο της εγκατάστασης. Θα απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε άλλου στον 
χώρο. 

 Έπειτα από την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος θα ξεκινήσουν διπλές 
προπονήσεις,(πρωί – απόγευμα). Κάθε αθλητής θα φορά πλήρη εξοπλισμό (ειδική 
μάσκα, βέστα, παντελόνι και γάντι) αντίστοιχα και ο  προπονητής του, διασκορπισμένοι 
σε 15 πίστες, τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας άνω των 2 μ. μεταξύ τους. Απαραίτητη 
προϋπόθεση μεταξύ της πρωινής και απογευματινής προπόνησης είναι να μεσολαβούν 
τουλάχιστον τέσσερις ώρες για αερισμό της αίθουσας. 

 Εντός της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης θα τηρείται αυστηρά το Υγειονομικό 
Πρωτόκολλο και το Πλαίσιο Κανόνων Υγιεινής που εκπόνησε η Υγειονομική 
Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α..  

 Θα υπάρχει θερμόμετρο, για τη  θερμομέτρηση όλων των εισερχομένων, μάσκες και 
αντισηπτικά. 
 

Δεύτερη φάση: 
 

 Έναρξη προπονήσεων (ασκήσεις φυσικής κατάστασης) για τους αθλητές – αθλήτριες των 
Εθνικών ομάδων στο σύνολό τους, καθώς και για όσους – όσες περιλαμβάνονται στις 
επιλογές στελέχωσης των Εθνικών ομάδων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Τεχνικής 
Επιτροπής Ξιφασκίας. 

 Οι εν λόγω αθλητές–αθλήτριες των Εθνικών ομάδων, θα εισέρχονται στις εγκαταστάσεις 
ανά όπλο σε διαφορετικές ημέρες με μονές προπονήσεις  σε ολιγομελή γκρουπ και 
τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας άνω των 2 μ. μεταξύ τους. 

 Έναρξη προπονήσεων για τους αθλητές–αθλήτριες των αγωνιστικών και μόνο τμημάτων 
των σωματείων – μελών της Ε.Ο.Ξ. ανά την Ελλάδα, σε όλες τις αγωνιστικές ηλικιακές 
κατηγορίες (Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, 
Παμπαίδων – Παγκορασίδων) σε ολιγομελή γκρουπ. 

 Εντός της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης θα τηρείται αυστηρά το Υγειονομικό 
Πρωτόκολλο και το Πλαίσιο Κανόνων Υγιεινής που εκπόνησε η Υγειονομική 
Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α.. Θα υπάρχει θερμόμετρο, για τη  θερμομέτρηση όλων 
των εισερχομένων,     μάσκες και αντισηπτικά. 
 
 
 

 Μετά τιμής, 
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