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1.1 ςνάνηηζη Γονέυν & Ένηςπα

Όια ηα ζηνηρεία ζε απηή ηε ιίζηα ειέγρνπ ζα απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ γηα ην παηδί ζαο
λα μεθηλήζεη ηελ πξαθηηθή κε ηελ Αθαδεκία Βφιετ Club.

1. Σπκπιήξσζε αηνκηθήο αίηεζεο εγγξαθήο αζιεηηθνχ κέινπο
2. Σπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή εγγξάθνπ απφ γηαηξφ (Παζνιφγν ή Παηδίαηξν)

1.2 κοπόρ ηος παπόνηορ εγσειπιδίος

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο γνλείο θαη ηνπο παίθηεο
κε ηελ Αθαδεκία ηνπ Φαληά Βφιετ Club θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ηε δηέπνπλ.
Γηα λα είλαη επηηπρέο ην πξφγξακκά καο, νη θαλφλεο ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ πξέπεη
λα αθνινπζνχληαη θαη λα εθαξκφδνληαη. Θέινπκε λα είλαη γλσζηφ σο έλα απφ ηα
θαιχηεξα πξνγξάκκαηα βφιετ λενιαίαο ζηε ρψξα.
Γηα λα επηηχρνπκε ηνλ ζηφρν απηφ, έρνπκε πνιηηηθέο, θαζψο θαη έλα Κψδηθα
Γενληνινγίαο Γνλέσλ, Αζιεηψλ θαη Πξνπνλεηψλ πνπ ζέηνπλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ
επηηπρία θάζε ζεδφλ ζηελ Αθαδεκία.
Διπίδνπκε φηη απηφ ην εγρεηξίδην ζα απαληήζεη ζε πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ
κπνξεί λα έρεηε. Αλ έρεηε απνξίεο ή αλεζπρίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη ζε απηφ ην
εγρεηξίδην, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ην Υπεχζπλν Πξνγξάκκαηνο ή ηνλ αξκφδην
Έθνξν.
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2. ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
2.1 Αποζηολή
Ζ Αθαδεκία Βφιετ Club είλαη πξνζεισκέλε ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο
αμίαο ηνπ βφιιευ σο άζιεκα ζην Ννκφ Φαλίσλ.

Μέζα απφ έλα ζαθέο ζχλνιν ζηφρσλ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί πξνο φθεινο ηνπ θάζε
αζιεηή, θάζε νκάδαο, ηνπ ζπιιφγνπ θαη ηεο Αθαδεκίαο, Φαληά Βφιετ Club πξνζθέξεη
κηα πνηθηιία πξνγξακκάησλ βφιετ πνηφηεηαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα θάζε
επίπεδν δεμηνηήησλ θαη ζέζεσλ.
Υπάξρνπκε γηα λα θάλνπκε κηα ζεηηθή δηαθνξά ζηηο δσέο ησλ αζιεηψλ καο.
Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Αθαδεκίαο Βφιετ είλαη λα πξνζπαζεί λα αλαδεηθλχεη
αζιεηέο θάζε ρξφλν κέζα απφ ηελ παξνρή:
✓ Δνόρ θεηικού πεπιβάλλονηορ μάθηζηρ πνπ βάδεη ζε πξφθιεζε ηελ αλάπηπμε ησλ
καζεηψλ-αζιεηψλ θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα θηάζνπλ φζν ςειφηεξα κπνξνχλ ρσξίο
πεξηνξηζκνχο (ζσκαηηθνχο θαη πλεπκαηηθνχο)
✓ Σεσνικήρ, ηακηικήρ καηάπηιζηρ και θςζική καηάζηαζη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ . Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχκε
καζεηέο ηνπ παηρληδηνχ
✓ Σηρ εςκαιπία ηα μέλη μαρ να ανακαλύτοςν ηην επιηςσία δηδάζθνληαο ηνπο πψο
λα ζέηνπλ ζηφρνπο, λα μεπεξλνχλ ηηο πξνθιήζεηο . Βειηηψλνληαο ηελ εγθεθαιηθή
εζηίαζε ηνπο, ηελ θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ξφισλ ηνπο σο κέινο ηεο
νκάδαο
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2.2 Πποπονηηική Φιλοζοθία

Ζ Αθαδεκία καο ρξεζηκνπνηεί πνιιέο πξνπνλεηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο κεζφδνπο, νη
νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα επηηχρνπκε ηνπο πξνπνλεηηθνχο καο ζηφρνπο.
Σε γεληθέο γξακκέο, απηέο νη ηερληθέο εκπίπηνπλ ζηηο αθφινπζεο θχξηεο κεζφδνπο:

o Οδηγίερ - Μαζαίλνληαο λα παίμεη βφιετ, ή νπνηνδήπνηε άζιεκα, απαηηεί ηελ
θαζνδήγεζε ελφο έκπεηξνπ ηερληθνχ ηηκ πνπ κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνπο παίθηεο γηα
λα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ζεκειηψδεηο θαη πξνεγκέλεο δεμηφηεηεο ηνπο
ζην άζιεκα.

o Δπανάλητη - Πηζηεχνπκε φηη ε επαλάιεςε ησλ δεμηνηήησλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα
θπξηαξρήζεη ην άζιεκα. Οη πξνπνλεηηθέο καο ηερληθέο έρνπλ σο ζθνπφ λα πεξηιάβνπλ
θάζε αζιεηή εθηελψο ψζηε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ πνπ παίξλνπλ
θάζε πξνπφλεζε.

o Αναηποθοδόηηζη - Πηζηεχνπκε φηη ε εμέιημε ηνπ παίθηε επηηαρχλεηαη φηαλ
πξνπνλεηέο αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο παίθηεο κέζσ ηεο παξνρήο αλαηξνθνδφηεζεο.
Απηή ε αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα έξζεη ζε πνιιέο κνξθέο θαη κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή φζν θαη ηελ ζεηηθή ελζάξξπλζε.

o Ανηαγυνιζμόρ - Πηζηεχνπκε φηη νη παίθηεο καο πξέπεη λα αληαγσλίδνληαη. Δίηε
πξφθεηηαη λα θάλεη ην πξφγξακκα, ε νκάδα, λα θεξδίζνπλ κηα ζέζε εθθίλεζεο ή απιά
λα αληαγσλίδνληαη γηα ηελ νκάδα ηνπο, ν αληαγσληζκφο απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ ηη
θάλνπκε. Παξέρνπκε πνιιέο επθαηξίεο γηα λα αληαγσληζηνχλ ζηελ πξνπφλεζε. Οη
παίθηεο πξέπεη λα θεξδίζνπλ ρξφλν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνπο αγψλεο κέζσ ηεο
βειηίσζεο ηνπο ζηελ πξνπφλεζε. Σηνπο αζιεηέο δίλνληαη επθαηξίεο λα ζπλαγσληζηνχλ
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θαη λα αληαγσληζηνχλ αλαδεηθλχνληαο πνιχηηκεο αμίεο πνπ ζα ηνπο θαλνχλ ρξήζηκεο
θαη ζηελ ππφινηπε ηνπο δσή.

2.3 ηόσοι

● αναπηύζζοςν κάθε παίκηη: Απηφ επηηπγράλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.
Πξψηνλ, πξνζπαζνχκε λα αλαπηχμνπκε νινθιεξσκέλνπο παίθηεο βφιετ πνπ
δηδάζθνληαη φιεο ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αζιήκαηνο.
Γεχηεξνλ, επηθεληξσλφκαζηε ζηελ βειηίσζε ηεο απηνπεηζαξρίαο, ζπγθέληξσζεο θαη
εκπηζηνζχλεο θάζε αζιεηή, ηδηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ θαη ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπο.

● αναπηύξοςν ηιρ ομάδερ μαρ: Πηζηεχνπκε φηη ε καζαίλνληαο πψο λα ιεηηνπξγνχλ ζε
έλα ζεηηθφ πεξηβάιινλ νκάδαο είλαη κία απφ ηηο πην ρξήζηκεο δεμηφηεηεο δσήο πνπ
έλαο παίθηεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί. Θέινπκε νη νκάδεο καο λα ζπλαγσληζηνχλ θαη λα
αληαγσληζηνχλ ζε πςειφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ην πξφγξακκά ηνπο φρη κφλν ζε
επηθείκελνπο αγψλεο, αιιά θαη ζε ζπλζήθεο πξνπφλεζεο. Γηδάζθνληαο ηνπο παίθηεο
καο λα ζπλαγσλίδνληαη - αληαγσληζηνχλ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο νκάδαο, ηνπο
βνεζάεη ζε θάζε θάζε ηεο δσήο ηνπο.

● πποεηοιμάζει ηοςρ παίκηερ μαρ για ηο επόμενο επίπεδο: Δλζαξξχλνπκε θαη
ππνζηεξίδνπκε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηθηψλ πνπ έρνπλ ηελ επηζπκία θαη αζιεηηθή
ηθαλφηεηα λα παίμνπλ ζπιινγηθφ επίπεδν.
Όπνηνη θαη αλ είλαη νη ζηφρνη ηνπο, ζα πξνζπαζήζνπκε ζε θάζε πξνπφλεζε λα ηνπο
βνεζήζνπκε λα θηάζνπλ ζην επφκελν επίπεδν.
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3,1 ςνδπομέρ μελών

Οη ζπλδξνκέο ησλ κειψλ θαιχπηνπλ ηα έμνδα γηα ηα εμήο: πιεξσκέο πξνπνλεηηθψλ
σξψλ, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο νκάδαο, ηνλ ξνπρηζκφ ησλ αζιεηψλ ζηα αγσληζηηθά
ηκήκαηα, πξνκήζεηεο πξψησλ βνεζεηψλ - θαξκαθείν, κεηαθηλήζεηο αγσληζηηθψλ
ηκεκάησλ ζε αγψλεο, παξάβνια ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηα, ακνηβέο δηαηηεηψλ,
παξάβνια αλαλέσζεο δειηίσλ αζιεηψλ, ακνηβέο πξνπνλεηψλ.
Όηαλ έλαο αζιεηήο είλαη κέινο ηεο Αθαδεκίαο καο ,ν γνλέαο/θεδεκφλαο ηνπ είλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλδξνκήο ηηο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο.

3.3 Ππογπάμμαηα σπημαηοδοηικήρ βοήθειαρ
Ζ Αθαδεκία Φαληά Βφιετ θαηαλνεί ηελ νηθνλνκηθή δπζθνιία πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ
νηθνγέλεηεο νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηά καο. Μπνξνχκε επίζεο λα
θαηαιάβνπκε θάπνηεο νηθνγέλεηεο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ βνήζεηα.
Ζ Αθαδεκία Φαληά Βφιετ έρεη αλαπηχμεη δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί
γηα λα βνεζήζνπλ ηηο νηθνγέλεηέο κε θφζηνο ζην ζχιινγν.
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ (………@.com) γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
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4. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
4.1 Δπικοινυνία Ακαδημίαρ
Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη επηθνηλσλίαο ησλ αζιεηψλ θαη ησλ γνληψλ κε ηελ
Αθαδεκία Φαληά Βφιετ ,
● ΙΣΟΔΛΙΓΑ
● Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
● Αηηήζεηο Δγγξαθήο
● Γπλακηθφ Οκάδσλ
● Δγρεηξίδην Γνλέσλ θαη Αζιεηψλ
● Αζθάιηζε Αζιεηψλ
● Νέα
● Φνξεγνί
● Πιεξνθνξίεο Τνπξλνπά

● ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΤΚΣΙΑ
Ζ Αθαδεκία Φαληά Βφιετ Club είλαη πεξήθαλνη γηα ηελ παξνπζία καο ζην Instagram θαη
ην Facebook.
Αθνινπζήζηε καο γηα λα κάζεηε πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε απνηειέζκαηα ηνπξλνπά,
δσληαλά βίληεν, θσηνγξαθίεο θαη άιιεο εηδήζεηο.
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4.2 Αζθαλιζηική Κάλςτη

Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε ηελ……… παξέρεηε ζπκπιεξσκαηηθή πξνζηαζία ηνπ
αζιεηή επζχλεο πνπ ζπκκεηέρεη ζε πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ππφ ηελ επίβιεςε ησλ
πξνπνλεηψλ καο εγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Αλ έλαο αζιεηήο ηξαπκαηηζηεί ζε πξνπφλεζε ή αγψλα, νπνηαδήπνηε ηαηξηθή
ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ απαηηείηαη θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξσηνγελή αζθαιηζηηθφ θνξέα
ηνπ.

4.3 Γοκιμέρ
Αθαδεκία Φαληά Βφιετ Club ςάρλεη μερσξηζηνχο αζιεηέο. Απηνί νη αζιεηέο ζα πξέπεη
λα είλαη έηνηκνη λα αλαβαζκίζνπλ ην παηρλίδη ηνπο ζε ςειφηεξν επίπεδν κε ηελ
αθοζίυζη, ηη ζκληπή δοςλειά και ηην πειθαπσία.
Οη δηεπζπληέο θαη νη πξνπνλεηέο ηεο Αθαδεκίαο Φαληά Βφιετ Club έρνπλ κάζεη κέζα
απφ ηελ αθαδεκατθή, δηεζλή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη επηθνηλσλία κε ζπιιφγνπο
ηνπ εμσηεξηθνχ, λα θαζνδεγνχλ έλαλ αζιεηή γηα λα γίλεη ηζρπξφηεξνο αληαγσληζηήο
ζην γήπεδν θαη ζηελ θνηλσλία θαη επέθηαζε.

Κάζε ρξνληά, ε Αθαδεκία Φαληά Βφιετ Club αμηνινγεί έλα κεγάιν αξηζκφ αζιεηψλ.
Μεξηθνί αζιεηέο κπνξεί λα έρνπλ κεγάπηεξε εκπεηξία παίδνληαο, ελψ άιινη φρη.
Όινη νη αζιεηέο αμηνινγνχληαη ζ ηελ εθηέιεζε ησλ δεμηνηήησλ, αζιεηηθή ηθαλφηεηα,
θαζψο θαη άιια εγγελή ραξαθηεξηζηηθά. Σηεξίδνπκε ηηο επηινγέο καο γηα ηηο νκάδεο
βάζε ηεο απφδνζεο ηνπ αζιεηή ζηηο πξνπνλήζεηο, θαζψο θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ
αζιεηή σο παίθηεο βφιετ. Ζ επηινγή βαζίδεηαη ζε δηάθνξα θξηηήξηα φπσο: αθληηικέρ
δεξιόηηηερ, αγυνιζηική πειθαπσία, διάθεζη για πποπόνηζη, ζηάζη, ικανόηηηα
ζηο παισνίδι, ζςγκένηπυζη, ανηαγυνιζηικόηηηα και ηιρ εκηιμώμενερ
δςναηόηηηερ. Κάζε αζιεηήο ζηνλ ζχιινγν αμηνινγείηαη θάζε αγσληζηηθή ζεδφλ.
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Οη αζιεηέο επηιέγνληαη, επεηδή θαηαδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα
ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρία ηεο νκάδαο.

4.4 Δπιλογή ηυν ομάδυν

Ζ Αθαδεκία Φαληά Βφιετ Club ζα παξαηάμεη ζηα πξσηαζιήκαηα φζεο πεξηζζφηεξεο
νκάδεο είλαη δπλαηφλ. Ζ ζέζε/εηδίθεπζε ελφο αζιεηή ζε κηα νκάδα ζα θαζνξηζηεί απφ
ηελ ηθαλφηεηα, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο αλάγθεο ηεο θάζε νκάδαο. Ζ ζέζε (εηο)
κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ζε θάζε θαηεγνξία πνπ αγσλίδεηαη. Σε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, έλαο παίθηεο κπνξεί λα
κεηαθηλεζεί απφ ηε κία νκάδα ζηελ άιιε αλάινγα κε, ηε ζέζε, ηελ πξνζζήθε θαη / ή
απψιεηα ελφο παίθηε απφ άιιε νκάδα ή άιιεο πεξηζηάζεηο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί
κεηά απφ ζχζθεςε ηνπ κέινπο ηεο νκάδαο, ηνπο γνλείο, ηνπο πξνπνλεηέο θαη ηνπο
δηεπζπληέο.

4.5 Ομάδα γονέυν

Ζ Οκάδα γνλέσλ είλαη κηα νκάδα πνπ θαηέρεη ζέζε εζεινληή γηα ηκήκα ηεο Αθαδεκία
Φαληά Βφιετ Club. Αξκνδηφηεηεο ηεο Οκάδαο ησλ γνλέσλ είλαη:

● Παξνρή ηπρψλ βνήζεηαο ζηνλ πξνπνλεηή πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ην πέξαο ηεο
πξνπφλεζεο
● Σπληνληζηήο Τκήκαηνο
Αλ ζαο ελδηαθέξεη ν εζεινληηζκφ ζηελ Οκάδα γνλέσλ, ζηείιηε έλα e-mail ζην
δηεπζπληή πξνγξάκκαηνο ζαο.
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5. ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

5.1 ΑΦΙΞΗ ΣΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΗ ΚΑΙ ΔΝΓΤΜΑΙΑ
Οη αζιήηξηεο-εο ζα πξέπεη λα νξγαλψλνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο, έηζη ψζηε λα βξίζθνληαη
ζην γήπεδν 15 ιεπηά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο πξνπφλεζεο ,
δηαζθαιίδνληαο πσο ζα είλαη έηνηκεο-νη λα μεθηλήζνπλ ηελ πξνπφλεζε αθξηβψο ηελ
ψξα έλαξμεο πνπ έρεη νξηζηεί.
Οη αζιήηξηεο-εο ζα πξέπεη λα θνξνχλ ην πξνπνλεηηθφ κπινπδάθη ηεο νκάδαο,
ζνξηζάθη ή θφξκα, επηγνλαηίδεο, αζιεηηθέο θάιηζεο θαη αζιεηηθά παπνχηζηα.
Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη λα θνξνχλ θαλελφο είδνπο θφζκεκα ζηελ δηάξθεηα ηεο
πξνπφλεζεο θαζψο θαη ζηα ελδερφκελα ηνπξλνπά ή αγψλεο.
Οη γνλείο- θεδεκφλεο πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πξνπφλεζε ζα
πξέπεη λα έξρνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν πξνπνλεηή θαη κε ηελ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ λα θάζνληαη ζε κέξνο πνπ ζα ηνπο ππνδείμεη (ε είζνδνο ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν δελ επηηξέπεηαη φζν ε πξνπφλεζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ).

5.2 ΠΡΟΠΟΝΙΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑ
Οη πξνπνλήζεηο ηππηθά ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ε παξνπζία
ησλ αζιεηξηψλ-σλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ζ αθαδεκία καο ππνζηεξίδεη πσο
πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ε ζρνιηθή ζηαδηνδξνκία ησλ παηδηψλ-αζιεηψλ,
κεηέπεηηα φκσο νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη έηζη
ψζηε λα κελ ζπκπίπηνπλ κε ηηο πξνπνλήζεηο. Ζ θάζε απνπζία κέινπο ηεο αθαδεκίαο
καο, δελ έρεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα κφλν ζε απηφλ-ελ αηνκηθά, αιιά ζην ζχλνιν ηεο
αλάπηπμεο ηνπ ηκήκαηνο ζαλ ζπιινγηθή κνλάδα.
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Οη ιφγνη πνπ ζεσξνχληαη δηθαηνινγεκέλε κηα απνπζία είλαη :
 Δπείγνλ νηθνγελεηαθφ ζέκα
 Αζζέλεηα
 Σνβαξφο ηξαπκαηηζκφο

Καηαιήγνληαο, ηνλίδνπκε πσο ν ιφγνο πνπ νη αζιεηέο-ξηεο δελ πξέπεη λα
απνπζηάδνπλ απφ ηηο πξνπνλήζεηο, είλαη δηφηη ζηελ αθαδεκία καο ζέινπκε νη γνλείο
θαζψο θαη νη αζιεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζπλφινπ θαζψο θαη ηελ έλλνηα ηεο νκαδηθφηεηαο.
Κάζε γλσζηνπνίεζε γηα ηπρφλ απνπζία ( αλεμαξηήησο ιφγνπ) ζα πξέπεη λα γίλεηαη
απεπζείαο ζηνλ ππεχζπλν πξνπνλεηή.

5.3 ΓΔΝΙΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ

Οη παξαθάησ γεληθνί θαλφλεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο αζιεηέο-ηξηεο ηεο
αθαδεκίαο καο:
o Όινη νη αζιεηέο-ηξηεο ζα πξέπεη λα θέξλνπλ καδί ηνπο κπνπθάιη κε λεξφ ζε θάζε
πξνπφλεζε
o Γελ επηηξέπνληαη θαγεηά, ηζίριεο, θαξακέιεο ή πνηά, εθηφο απφ λεξφ ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν
o Όιεο νη αζιεηηθέο ηζάληεο κε ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ησλ αζιεηψλ ζα πξέπεη
λα ηνπνζεηνχληαη ηαθηνπνηεκέλεο ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν πξνπνλεηήο
o Όηαλ ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο κηιάεη, θαλείο άιινο δελ κηιάεη θαη αθφκα θαη αλ
απεπζχλεηαη- δηνξζψλεη θάπνηνλ αηνκηθά, φινη νη αζιεηέο παξαθνινπζνχλ
o Εεηήζηε απφ ηνπο πξνπνλεηέο ζαο βνήζεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνπφλεζεο
αλ έρεηε θάπνηα δπζθνιία.
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o Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε πξνπφλεζεο φια ηα κέιε ηεο νκάδαο βνεζνχλ λα
καδεπηνχλ νη κπάιεο θαη ν εθάζηνηε εμνπιηζκφο
o Όινη νη αζιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα καδεχνπλ ηα κπνπθαιάθηα θαη άιια ηπρφλ
ζθνππίδηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πξνπφλεζήο ηνπο
o Κάζε ηξαπκαηηζκέλνο αζιεηήο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνλ πξνπνλεηή πξηλ
απφ ηελ έλαξμε ηεο πξνπφλεζεο –λα αλαθέξεη ακέζσο ηπρφλ ηξαπκαηηζκφ

6. ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ – ΣΟΤΡΝΟΤΑ

6.1 ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ

o Θα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο αζιεηηθήο ζαο ηζάληαο γηα λα έρεηε καδί ζαο
φια ηα απαξαίηεηα ζε εζάο αληηθείκελα φπσο: εκθάληζε νκάδαο, έλα
κπινπδάθη, επηγνλαηίδεο, παπνχηζηα αγσληζηηθνχ ρψξνπ, θάιηζεο θαη φηη
άιιν ρξεηάδεζηε.
o Πξνεηνηκαζηείηε ζσζηά γηα ηνλ αγψλα-εο. Απηφ πεξηιακβάλεη πγηεηλή
δηαηξνθή θαζψο θαη ηνπιάρηζηνλ 8 ψξεο βξαδηλνχ χπλνπ.
o Θα πξέπεη λα θνξάηε ηελ ζηνιή ( εκθάληζε θαη θφξκα) ηεο νκάδαο καο ηελ
ζηηγκή άθημεο ζαο ζην ρψξν ζπλάληεζεο ή δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα.
o Ζ ψξα πξνζέιεπζεο ζην ζεκείν ζπλάληεζεο ή ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ζα
πξέπεη λα είλαη αθξηβήο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα δίλεη ν θάζε
ππεχζπλνο πξνπνλεηήο.

13

6.2 ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΩΝΑ Ή ΣΟΤΡΝΟΤΑ

o Απνθεχγνπκε λα κηιάκε κε ηνπο γνλείο, θίινπο πνπ παξεπξίζθνληαη εθεί. Θα
πξέπεη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ε νκάδα λα βξίζθεηαη καδί, θαη απηφ αθνξά θαη ηνλ
ρξφλν κεηαμχ ησλ αγψλσλ.
o Τα πξνζσπηθά ζαο αληηθείκελα ζα πξέπεη λα ηα ηνπνζεηείηε ηαθηηθά, φια καδί
θαη λα είλαη ππφ ηνλ έιεγρφ ζαο .
o Ζ ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζαο ηειεθψλσλ επηηξέπεηαη κφλν γηα θάπνην επείγνλ
πεξηζηαηηθφ.
o Ζ πξνζνρή ζαο ζα πξέπεη λα είλαη ζηξακκέλε ζην πξνπνλεηή-ηξηα ζαο ηελ ψξα
πνπ κηιάεη ζηελ νκάδα.
o Θα πξέπεη λα είζηε πξφζπκνη-εο λα παξέρεηε βνήζεηα ζηνλ πξνπνλεηή-ηξηα ζαο
αλ θάηη ζαο δεηεζεί απφ απηφλ.
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