ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
1. Κόστος διαμονής σε αγώνες. Είναι γνωστό ότι για να κατεβεί ένας αθλητής
π.χ. από τη Λέσβου για έναν τριήμερο αγώνα θέλει κατ’ ελάχιστο εισιτήρια
250 Ευρώ, ξενοδοχείο 3Χ80 = 240 Ευρώ, λοιπά έξοδα 100 επομένως
τουλάχιστον 600 Ευρώ. Πόσο μάλλον αν κατέβει σε περισσότερους αγώνες
μέσα στο χρόνο. Δεν ζητάμε άμεση επιδότηση. Πρόταση: Να κλείσει η
ομοσπονδία συγκεκριμένα ξενοδοχεία (κατά βάση στο κέντρο Αθήνας και
Πειραιά) με έκπτωση επί της τρέχουσας τιμής (και όχι προφανώς της τιμής
πόρτας) για τους αθλητές με επίδειξη του αγωνιστικού τους δελτίου όχι μόνο σε
αγώνες αλλά και σε λοιπές μετακινήσεις για δουλειά ή αναψυχή.
2. Όταν κατεβαίνουμε σε αγώνες για μας πέραν του κόστους είναι και σημαντικό
γεγονός. Είναι επιεικώς απαράδεκτο να «μαντρωνόμαστε» σε συλλόγους της
Αθήνας ξεχωριστά η κάθε κατηγορία (αλλού η OPEN αλλού το 1-8 κλπ) για
να κερδίσουν οι σύλλογοι κάποια μικροποσά. Δεν έχουμε την δυνατότητα
κοινής διαμονής με τους συναθλητές του συλλόγου μας, τυχόν κοινή βραδινή
έξοδος είναι μια περιπέτεια κ.λ.π. Πρόταση: Να γίνονται οι αγώνες σε έναν
ενιαίο χώρο για όλες τις κατηγορίες κατά προτίμηση σε μεγάλο ξενοδοχείο
(όπως είχε γίνει προ τριετίας στο President). Αν δεν υπάρχει δυνατότητα σε
δημόσιο χώρο π.χ. ΟΛΠ, BADBINTON κλπ.
3. Σε προηγούμενη συνέλευση είχε αποφασισθεί να καταργηθεί το τέλος υπέρ
ΕΟΜ από τους καθημερινούς αγώνες των επαρχιακών συλλόγων. Το ποσό
ήταν αστείο για τα δεδομένα της ΕΟΜ και σημαντικό για τους μικρούς
συλλόγους. Αντ’ αυτού …μειώθηκε! Πρόταση: Να καταργηθεί εδώ και τώρα
4. Το ποιοι θα κατεβούν κάθε φορά στην Αθήνα από την επαρχία δεν είναι
συνάρτηση της απλής βούλησης ή της αγωνιστικής επάρκειας των αθλητών
αλλά και τεράστιων δυσκολιών (εξεύρεση εισιτηρίου, απαγορευτικά απόπλου,
άδεια, οικονομική δυνατότητα κλπ). Πρόταση: Να υπάρχει μεγαλύτερη
ευελιξία στους συλλόγους της επαρχίας για την επιλογή των εχόντων δικαίωμα
συμμετοχής, ατομικά και κατά κατηγορία και επίσης για την δυνατότητα
αντικατάστασης της τελευταίας στιγμής.
5. Οι σύλλογοι της επαρχίας πέραν των άλλων αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα
του μειωμένου ανταγωνισμού, αφού ούτε στην Αθήνα είναι εύκολο να
κατεβαίνουν κάθε τόσο ούτε γειτονικό σύλλογο έχουν. Δεν θέλουμε τους
συναδέλφους της Αθήνας να έρχονται για τα λεφτά τους. Τους θέλουμε για
ηθική στήριξη και αγωνιστική χαρά! Πρόταση: Να προτρέπονται από την
ΕΟΜ οι σύλλογοι του κέντρου να οργανώνουν εκδρομικά σε περιοχή που
υπάρχει επαρχιακός σύλλογος (π.χ. γιατί να πάτε στην Τήνο και όχι στη Σάμο)
με την αναβάθμιση των τουρνουά σε ανώτερη βαθμίδα ή άλλα προνόμια.
6. Nα μην μπαίνει σε καμία απολύτως περίπτωση ημερίδα επίσημου τουρνουά
απόγευμα Κυριακής.
7. Για την αναβάθμιση του αθλήματος να γίνουν και στις έδρες των επαρχιακών
συλλόγων σεμινάρια για προχωρημένους με κάλυψη των εξόδων από κοινού με
την ΕΟΜ
8. Διαδικασίες συστηματικής διάδοσης του αθλήματος.
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