
  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Αρ. αθλ. αναγν. ΦΡ 51        

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) 

 
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών ΟΑΚΑ – Λ. Κηφισίας 37 – ΤΚ 15123 – Μαρούσι 

Ποδηλατοδρόμιο (Α’ Επίπεδο) – Είσοδος από Λ. Σπύρου Λούη 

t: 210 68 92 000  f: 210 68 92 002  s: www.omae-epa.gr  e: info@omae-epa.gr 

 

 

Μαρούσι, 20 Απριλίου 2017 

Προς αγωνιζόμενους: 
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Κοινοποίηση ΕΟ ΦΙΛΠΑ 

e-mail: info@filpafederation.gr 
 

 

Αγαπητοί αγωνιζόμενοι, 

Σχετικά με την από 11/04/17 επιστολή σας και προκειμένου να εξάγετε ασφαλή συμπεράσματα πρέπει να σας 
απαντήσω στα εύλογα ερωτήματά σας αλλά δοθείσης ευκαιρίας, θα σας ενημερώσω για τις θέσεις της ΟΜΑΕ όπως 
και για τη πρακτική της FIA σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής διεθνών αγώνων. 

Τι συνέβη και συνέπεσαν οι δυο διεθνείς αγώνες της ΟΜΑΕ με τους εθνικούς της ΕΟ ΦΙΛΠΑ 

Κάθε χρόνο η FIA ζητά τις προτάσεις όλων των ομοσπονδιών οι οποίες αιτούνται διοργανώσεις που προσμετρούν 

στα διεθνή πρωταθλήματα και έπαθλα. Οι προτάσεις αυτές επεξεργάζονται από τις αντίστοιχες επιτροπές οι οποίες 

εισηγούνται στο παγκόσμιο συμβούλιο σε συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. 

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο της FIA με τη σειρά του αξιολογεί, εγκρίνει και ανακοινώνει περί τα μέσα Δεκεμβρίου έως 

αρχές Ιανουαρίου. 

Η ΕΟΦΙΛΠΑ, όπως εγγράφως με ενημέρωσε και δεν έχω λόγο να την αμφισβητήσω, ζητά τις προτάσεις των 

λεσχών/μελών της για τους αγώνες που θα ήθελαν να διοργανώσουν κάθε Σεπτέμβρη και ανακοινώνει τον 

Οκτώβρη. 

Όλα τα ανωτέρω σημαίνουν ότι η ΕΟΦΙΛΠΑ προηγείται όσον αφορά στο πρόγραμμα και η όποια σύμπτωση 

ημερομηνιών διεθνών αγώνων με τους εθνικούς πρέπει να επιλύεται μεταξύ των ομοσπονδιών. 

Είναι επιπλέον σαφές, όχι μόνο για τη FIA αλλά πιστεύω και για τη FIVA, ότι αλλαγές ημερομηνιών διεθνών αγώνων 

δεν επιτρέπονται παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. 

Κοινό πρωτάθλημα Regularity ΕΟΦΙΛΠΑ και ΟΜΑΕ και ποιες προσπάθειες έγιναν 

Από το 2015 αλλά έντονα και αποφασιστικά το 2016, οι δύο ομοσπονδίες αποφάσισαν να διεξάγουν κοινό 

πρωτάθλημα regularity. 

Αντωνάτου Χριστίνα, Αντωνόπουλος Παντελής, Βασιλόπουλος Πέτρος, 

Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Δρουλίσκος Αλέξης, Ζαχόπουλος Γεώργιος, 

Καλλίτση Μάιρα, Καρούμπας Γιάννης, Κατσαούνης Γιάννης, 

Κονταράτος Θέμης, Λάγγας Γιώργος, Λεβή Νισσήμ, 

Μανσόλας Μαθιός, Μουστάκας Νικόλας, Μουστάκας Σπύρος, 

Μπέντας Βασίλης, Ποριώτης Νικόλαος, Ποριώτης Παύλος, 

Τσιτσιλώνης Κωνσταντίνος, Χανιώτης Δημήτρης, Χειμώνα Λίλιαν 

 

http://www.omae-epa.gr/
mailto:ststar1@otenet.gr
mailto:info@filpafederation.gr
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Αυτό το πρωτάθλημα θα συμπεριελάμβανε όλους τους διεθνείς αγώνες και των δυο ομοσπονδιών καθώς και 

άλλους εθνικούς, δηλαδή ακριβώς αυτό το οποίο προτείνετε. 

Για αυτό το λόγο συστάθηκε μια τετραμελής επιτροπή από έμπειρα στελέχη προκειμένου να λυθούν τυπικά 
προβλήματα διεξαγωγής και κανονισμών. Η Επιτροπή αυτή δεν συνεδρίασε ποτέ και όχι με ευθύνη της ΟΜΑΕ. 

Ποιες οι σχέσεις ΕΟΦΙΛΠΑ και ΟΜΑΕ 

Σχετικά με τις σχέσεις ΕΟΦΙΛΠΑ-ΟΜΑΕ το μόνο που μπορώ να πω είναι το εξής: 

Σε υπόμνημα το οποίο κατατέθηκε στο Υπουργείο Μεταφορών στις αρχές του 2016 και αφορούσε σοβαρά κοινά 
θέματα, αναφέρουμε ότι οι σχέσεις με ΕΟΦΙΛΠΑ είναι σχέσεις αναγνώρισης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Αυτή 
η θέση της ΟΜΑΕ ισχύει μέχρι και σήμερα. 

Έχει η ΟΜΑΕ τη νομιμοποίηση να διεξάγει αγώνες ακριβείας; 

Βάσει του αθλητικού νόμου η αναγνωρισμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ομοσπονδία έχει υποχρέωση 

να παρακολουθεί και να εφαρμόζει τις μορφές του αθλήματος, όπως αυτές ορίζονται από την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία. Η ΟΜΑΕ έχει δικαίωμα και υποχρέωση να καλλιεργεί κάθε μορφή αγώνων συμπεριλαμβανομένων και 

των αγώνων regularity. Η εξουσιοδότηση της FIA προς την ΟΜΑΕ συμπεριλαμβάνει και τους αγώνες ακριβείας, 

όπως περιγράφονται στο sporting code. 

Οι εν λόγω δύο διεθνείς αγώνες της ΟΜΑΕ που προσμετρούν στο ευρωπαϊκό έπαθλο regularity το οποίο 

αποτελείται από έξι αγώνες, συμπίπτουν χρονικά αλλά και χωρικά με εθνικούς αγώνες λεσχών της ΕΟΦΙΛΠΑ. 

Είναι υποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε τέτοιου είδους διοργανώσεις διεθνούς κύρους χωρίς βέβαια να 

υποβαθμίζουμε τις εθνικές διοργανώσεις. 

Θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε την εικόνα μας προς τα έξω, την ίδια ώρα που έλληνες αγωνιζόμενοι 

συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό θεσμό, δυσκολευόμαστε να λύσουμε απλά προβλήματα εσωστρέφειας. 

Σαν επίλογο της απάντησής μου σας αναφέρω ότι, όποιες διχογνωμίες ή προβλήματα παρουσιάζονται μεταξύ των 

εκπροσώπων της FIA και FIVA, όπως η ΟΜΑΕ και η ΕΟΦΙΛΠΑ, λύνονται πολύ απλά με γνώμονα το συμφωνητικό FIA-

FIVA το οποίο περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις τους, ποιες είναι οι 

δραστηριότητές τους και ποιες κατ’ αντιστοιχία θα πρέπει να είναι οι σχέσεις των εκπροσώπων τους. 

Πιστεύω ότι ακολουθώντας το συμφωνητικό FIA – FIVA με οδηγό την καλή πίστη και την ικανοποίηση των 

αγωνιζομένων, η οποία εκφράζεται απλά και λογικά στην επιστολή σας, θα ξεπεράσουμε αυτού του είδους τα 

προβλήματα. 

Με την ΕΟΦΙΛΠΑ είμαστε σε ανοικτή γραμμή και ελπίζουμε για λύση έστω και την τελευταία στιγμή. 

Ο Πρόεδρος 

 
Δημήτρης Μιχελακάκης 

http://www.omae-epa.gr/

