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Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Απολογιστική Έκθεση
Ανοικτών Πρωταθλημάτων 2016-17
Άλλη μία χρονιά τέλειωσε με 13 ανοικτά πρωταθλήματα και έναν μεγάλο τελικό.
Η τρίτη χρονιά που τα ανοικτά πρωταθλήματα είναι σχηματισμένα σε circuit που
καταλήγει σε τελικό και η 14η χρονιά από το μακρινό Λέχοβο του 2003-2004.
Ανατρέχοντας στο αρχείο της ομοσπονδίας, βρίσκουμε σωρεία εγγράφων
διαμαρτυριών από σωματεία, προπονητές και γονείς αθλητών που από την εποχή
εκείνη διατύπωναν τις αντιρρήσεις τους για το εγχείρημα αυτό και
προεξοφλούσαν την παταγώδη αποτυχία του στη πορεία.
Και επειδή στον αθλητισμό αλλά και στη ζωή την ίδια, όλα κρίνονται εκ του
αποτελέσματος, θα πρέπει να παραδεχτούμε πως διαψεύστηκαν πλήρως.
Στην αγωνιστική περίοδο 2016-17, 609 αθλητές και αθλήτριες από τις μικρές
ηλικιακά κατηγορίες έδωσαν μέσα από ένα τεράστιο μηχανισμό πάνω από 8000

αγώνες που πιστώνονται στην ανάπτυξη ποιότητας και ποσότητας του
αθλήματος.
Αν δεν θεωρείται επιτυχία ότι όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες των μικρών
κατηγοριών που σήμερα πρωταγωνιστούν, κατακτούν πρωταθλήματα και
στελεχώνουν την εθνική ομάδα, αναδείχθηκαν, ωρίμασαν και φορτώθηκαν με
αγωνιστική εμπειρία μέσα στα ανοικτά πρωταθλήματα, τότε τι άλλο θα μπορούσε
να θεωρηθεί ως επιτυχία;
Επιτυχία θεωρούμε ακόμη ότι σωματεία και πόλεις αναζητούν διακαώς, κάθε
χρόνο, την ευκαιρία και την δυνατότητα οργάνωσης ανοικτού πρωταθλήματος.
Από τα Τερζάκεια με 100 συμμετοχές από την γειτονιά του Ταύρου και τις
παραδίπλα συνοικίες, το πρωτάθλημα του Πέρα με 16 συμμετοχές με
πρόσκληση, και τρία ανοικτά πρωταθλήματα, ένα Αττική, ένα Θεσσαλονίκη και
ένα Πάτρα που διέθεταν την πρωτοτυπία του μη δικαιώματος συμμετοχής
αθλητών και αθλητριών από άλλη περιφέρεια παρά το γεγονός ότι αποκαλούνταν
«Ανοικτά», φτάσαμε στη σημερινή μορφή του θεσμού. Η αλήθεια είναι ότι
διανύθηκε τεράστια απόσταση σε δύσκολες και κακοτράχαλες ανηφόρες
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Τέλος πάντων τα χρόνια περάσανε, οι διαμαρτυρίες έδωσαν τη θέση τους σε
υποδείξεις και γόνιμες προτάσεις που οδήγησαν στη σύνταξη κανονισμού
διεξαγωγής ανοικτών πρωταθλημάτων και οι αθλητές, προπονητές και τα
σωματεία άρχισαν να αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αναμφίβολα
το γεγονός αυτό δημιούργησε τον υγιή ανταγωνισμό που και αυτός με τη σειρά
του έφερε την ραγδαία άνοδο του τεχνικού και αγωνιστικού επιπέδου αθλητών
και προπονητών αλλά και την καλύτερη οργάνωση των σωματείων.
Στην αγωνιστική περίοδο 2016-17 τα ανοικτά πρωταθλήματα παρουσίασαν τα
εξής αξιολογήσιμα χαρακτηριστικά:
Οι αθλητές που συμμετείχαν ονομαστικά στις έξη κατηγορίες, παμπαίδων,
παίδων, εφήβων, παγκορασίδων, κορασίδων και νεανίδων (η κατηγορία νέων
ανδρών δεν αξιολογείται) ήταν 609 όπως ακριβώς και την αγωνιστική περίοδο
2015-16.
Προέρχονταν από 101 σωματεία, τρία λιγότερα από την περσινή χρονιά και η
γεωγραφική τους κατανομή ήταν, 45 από Αττική (ίδιος αριθμός και το 2015-16),
35 από την Β. Ελλάδα (36 το 2015-16), 12 από την Πελοπόννησο (15 το 201516) και 9 από την Λοιπή Χώρα (8 το 2015-16).
Η αριθμητική κατανομή των κατηγοριών ήταν
Παμπαίδες
: 171 – 139 το 2015-16 μεταβολή +23%
Παίδες

: 142 – 181 το 2015-16 μεταβολή -21,5%

Έφηβοι

: 104 – 107 το 2015-16 μεταβολή -2,8%

Παγκορασίδες : 87 – 72 το 2015-16 μεταβολή +20,8%
Κορασίδες

: 66 – 64 το 2015-16 μεταβολή +3,1%

Νεάνιδες

: 39 – 46 το 2015-16 μεταβολή -15,2%

Η γεωγραφική κατανομή των αθλητών – τριών ήταν, περιφέρεια Αττικής 211,
το 34,65% του συνόλου ενώ το 2015-16 κατέγραφε 37,46%, περιφέρεια Β.
Ελλάδας 271 ήτοι το 44,50% του συνόλου με το 44,20% το 2015-16,
περιφέρεια Πελοποννήσου 70, το 11,49% και 11,13% το 2015-16 και τέλος
η Λοιπή Χώρα 57, το 9,36% ενώ το 2015-16 το 8,91%.
Το πλήθος των πραγματικών συμμετοχών ανήλθε στις 2280 μειωμένες κατά 7%
σε σχέση με το 2015-16 που έφτασαν τις 2449. (Η διαφορά στον αριθμό
συμμετοχών που παρατηρείται στον οικονομικό απολογισμό, οφείλεται στο
γεγονός ότι 75 περίπου αθλητές και αθλήτριες δηλώθηκαν να συμμετάσχουν
καταβάλλοντας μάλιστα και το παράβολο συμμετοχής, εν τούτοις δεν πήραν
τελικά μέρος σε κάποιους αγώνες).
Επιπλέον από τους 609 αθλητές και αθλήτριες την συμμετοχή στον τελικό
διεκδίκησαν οι 118, ποσοστό 18,6%. Αναλυτικά, από την Αττική οι 67 ποσοστό
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31,8% (από το σύνολο των 211 αθλητών-τριών από την Αττική), από την Β.
Ελλάδα οι 21 ποσοστό 7,7%, από την Πελοπόννησο οι 16 ποσοστό 22,9% και
από την Λοιπή Χώρα 9 ποσοστό 15,8%.
Τέλος στα μετάλλια καταγράφονται τα εξής.
Στις κατηγορίες των αγοριών επί συνόλου 126 μεταλλίων η Αττική κατέκτησε τα
94, ποσοστό 74,6%, η Β. Ελλάδα τα 17, ποσοστό 13,5% και η Πελοπόννησος τα
15, ποσοστό 11,9%.
Στις κατηγορίες των κοριτσιών επί συνόλου 123 μεταλλίων, η Αττική 81 ποσοστό
65,9%, η Β. Ελλάδα 22 ποσοστό 17,9%, η Πελοπόννησος 12 ποσοστό 9,8% και
η Λοιπή Χώρα 8 ποσοστό 6,5%.
Στις πρώτες θέσεις στα αγόρια σε σύνολο 42 χρυσών μεταλλίων, η Αττική 36
(85,7%), η Β. Ελλάδα 3 (7,1%) και η Πελοπόννησος 3 (7,1%).
Στα κορίτσια σε σύνολο 41, η Αττική 28 (68,3%), η Β. Ελλάδα 7 (17,1%), η
Πελοπόννησος 5 (12,2%) και η Λοιπή Χώρα 1 (2,4%).
Άρα, σημαντικά ευρήματα της
Πρωταθλημάτων 2016-17 είναι:

στατιστικής

έρευνας

επί

των

Ανοικτών

 Ο αριθμός αθλητών-τριών που συμμετέχει παραμένει σταθερός στο
609 τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους.
 Ο αριθμός συμμετοχών μειώνεται κατά 7% το 2016-17.
 Αυξάνεται σε πολύ σημαντικό ποσοστό ο αριθμός αθλητών στις δύο
σπουδαίες κατηγορίες (για το μέλλον του αθλήματος) στους
παμπαίδες κατά 23% και στις παγκορασίδες κατά 20,8%.
 Μειώνεται σε σημαντικό ποσοστό ο αριθμός αθλητών στην κατηγορία
των παίδων κατά 21,5%.
 Ένας στους πέντε αθλητές-τριες στους 609, διεκδικεί συμμετοχή στον
μεγάλο τελικό.
 Μόλις το 7,8% των αθλητών-τριών της Β. Ελλάδας διεκδικεί
συμμετοχή στον μεγάλο τελικό, δηλαδή ούτε ένας στους δέκα.
 Οι αθλητές της Αττικής που αριθμούσαν το 31,2% του συνόλου των
αθλητών κατακτούν το 85,7% των πρώτων θέσεων και οι αθλήτριες
της Αττικής με ποσοστό 42,2% του συνόλου κατακτούν το 68,3%
των πρώτων θέσεων.
Με δεδομένα όλα τα στατιστικά στοιχεία που παρατέθηκαν, η Ομοσπονδία
προτίθεται να θέσει σε διαβούλευση τις παρακάτω προτάσεις αφού θεωρεί ότι ο
θεσμός αυτός είναι αναμφίβολα το μοναδικό μέσο αλλά και εργαλείο, στην
δύσκολη περίοδο που διανύουμε, για την ποιοτική και ποσοτική άνοδο του
αθλήματος στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες οι οποίες στη συνέχεια θα
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τροφοδοτήσουν τα εθνικά συγκροτήματα όλων των κατηγοριών και κυρίως αυτά
των ανδρών και των γυναικών.
Με στόχο λοιπόν οι 609 συμμετοχές να διατηρηθούν και να αυξηθούν οι δε 2280
συμμετοχές να ανέλθουν στις 2500 προτείνονται:
 Μείωση του αριθμού των πρωταθλημάτων στα 10 με ζητούμενο το ιδανικό και
ταυτισμένο με τα διεθνή πρότυπα μοντέλο, δέκα πόλεις – δέκα πρωταθλήματα
και κατά συνέπεια την κατάργηση του όρου στην ειδική βαθμολογία στα εντός
έδρας πρωταθλήματα ο αθλητής να βαθμολογείται με συντελεστή 0,5.
 Είσπραξη και διαχείριση του συνόλου του παραβόλου (25€) από την
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. δηλαδή ως υπόθεση εργασίας 25 € Χ 2500 συμμετοχές, ποσό
62500 €. Ώστε
α. Να διασφαλιστεί συνολικά η απαραίτητη οικονομική διαχείριση των
πρωταθλημάτων η οποία θα εξασφαλίζει καταρχήν και πρωτίστως την υψηλή
ποιότητα χωρίς εκπτώσεις με στόχο μικροοικονομικά οφέλη των οργανωτών ή
συνδιοργανωτών. (Σημείωση: Τα έσοδα των διοργανωτών που εμπλέκονται στη
διοργάνωση είναι ελάχιστα σε σχέση με την ζημία που προκαλούν στο άθλημα
προτιμώντας να εξοικονομούν σε βάρος των υποδομών, του αγωνιστικού χώρου,
της καθαριότητας και της ασφάλειας).
β. Ενιαία πολιτική πληρωμών, προσωπικού αγώνων – διαιτησίας.
γ. Οικονομική στήριξη των εθνικών ομάδων των μικρών κατηγοριών.
 Αυστηρή τήρηση των προαπαιτούμενων για οργάνωση ή συνδιοργάνωση τόσο
στον αγωνιστικό χώρο όσο και στις εξωαγωνιστικές συνθήκες όπως υποδομές
γραμματείας, αποδυτήρια, τουαλέτες, κερκίδες, κυλικείο, καθαριότητα, ιατρική
κάλυψη.
 Άμεση αξιολόγηση του κάθε πρωταθλήματος από την επιτροπή αξιολόγησης
και ανακοίνωση του αποτελέσματος τουλάχιστον στον οργανωτή ή
συνδιοργανωτή σύλλογο.
 Αναθεώρηση των οικονομικών βραβεύσεων και παροχών. Δηλαδή:
α. Οικονομική επιβράβευση του πολυνίκη συλλόγου σε όλες τις κατηγορίες και
του πολυνίκη αθλητή στην κάθε κατηγορία όπως θα προκύπτουν απ’ όλο το
circuit των Ανοικτών Πρωταθλημάτων + το Μεγάλο Τελικό.
β. Οικονομική επιβράβευση και παροχές στους πρώτους τέσσερεις της κάθε
κατηγορίας στον Μεγάλο Τελικό.

Οι εισηγήσεις, οι αναλύσεις και οι προβληματισμοί κινδυνεύουν συχνά από το
στοιχείο της γραφικότητας και κυρίως από το να καταλήξουν σε ατέρμονες
συζητήσεις που δεν οδηγούν κάπου.
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Η διοίκηση της ομοσπονδίας, αφού δεν κατέστη δυνατή η διοργάνωση του
συνεδρίου των προπονητών τον Ιούνιο του 2017 λόγω της ισχνής συμμετοχής,
καλεί κάθε εμπλεκόμενο με το άθλημα (διοίκηση σωματείου – μέλους,
διοικητικό στέλεχος, προπονητή, αθλητή, διαιτητή), να υποβάλει εγγράφως τις
προτάσεις του, μέσω του φορέα που υπάγεται - δηλαδή μέλη διοικήσεων,
έφοροι τμημάτων, αθλητές, προπονητές, μέσω των σ ω μ α τ ε ί ω ν τους - το
αργότερο μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2017, που θα στοχεύουν στην βελτίωση
του αγωνιστικού αυτού θεσμού, με σκοπό, σε μια προσεχή Γ.Σ. να εγκριθούν
και να ψηφιστούν όσες απ’ αυτές θα κριθεί ότι θα δώσουν συνέχεια αλλά κυρίως
μια νέα δυναμική στο θεσμό και ευρύτερα στο ίδιο το άθλημα.
Στη συνέχεια παρατίθενται στατιστικοί πίνακες για την καλλίτερη κατανόηση των
όσων επισημάνθηκαν ποιο πάνω αλλά βεβαίως και ο απαραίτητος οικονομικός
απολογισμός όλων των ανοικτών πρωταθλημάτων της περιόδου 2016-17 από
τον οποίο επίσης μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Τέλος, το Δ.Σ. εύχεται σ’ όλες και όλους μια καλή αγωνιστική περίοδο 2017-18,
γεμάτη επιτυχίες και διακρίσεις.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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