
 

 

 

ΟΑΚΑ Ανοιχτό Κολυμβητήριο- Οδός Σπύρου Λούη (Είσοδος Δ - Ισόγειο) ΤΚ:15123 -ΜΑΡΟΥΣΙ● T: 2106400186, 2106400109  F: 2106400347 

Email: info@archery.org.gr ● www.archery.org.gr 

 Αθήνα, 02 Ιουνίου 2020 
 Αρ. Πρωτ.:615/20 
 

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΟΤ 
 
ΘΕΜΑ:  Αγωνιστικό πρόγραμμα και προπονητικό Camp Ιουνίου 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, θέλοντας να βοηθήσει τους αθλητές όλων των κατηγοριών 
για σταδιακή επανένταξη στην αγωνιστική δράση, αποφάσισε μετά από πρόταση της Επιτροπής 
Πρωταθλημάτων και Αγώνων τα παρακάτω: 

 Λαμβάνοντας υπ όψιν τον περιορισμένο αριθμό αθλητών που μπορεί να φιλοξενήσει το 
Ολυμπιακό Προπονητήριο «Ε.ΨΑΡΡΑ» καθώς και το γεγονός ότι η Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Τοξοβολίας δεν αναγνωρίζει βαθμολογίες αγώνων μέχρι τις 30/06/20, όλοι 
οι αγώνες που θα διεξαχθούν τον μήνα Ιούνιο στο Ολυμπιακό Προπονητήριο «Ε.ΨΑΡΡΑ» 
θα διεξαχθούν  με έναν γύρο κατάταξης για όλες τις κατηγορίες. 

 Για τους αγώνες του Ιουνίου που θα διεξαχθούν στο Ολυμπιακό Προπονητήριο 
«Ε.ΨΑΡΡΑ» δεν θα υπάρξει παράβολο συμμετοχής. 

Η Ομοσπονδία βρίσκεται σε επικοινωνία με τις Τοπικές Επιτροπές για διεξαγωγή αγώνων στις 2 
μεγάλες περιφέρειες και θα προχωρήσει σε ενημέρωση των σωματείων όταν θα υπάρχουν 
συγκεκριμένες ημερομηνίες. 

Το πρόγραμμα του Ιουνίου αρχικά διαμορφώνεται ως εξής: 

 13/6 - Ολυμπιακό Προπονητήριο «Ε. ΨΑΡΡΑ»: Αγώνας Α’ κατηγορίας ΟΛ&ΣΥΝ τόξου 
Ανδρών και Γυναικών και Α’&Β’ κατηγορίας ΟΛ&ΣΥΝ τόξου Νέων Ανδρών, Νέων 
Γυναικών, Εφήβων και Νεανίδων. Οι αθλητές που θα έχουν επίδοση πάνω από  295 για 
το Ολυμπιακό Ανδρών και Νέων Ανδρών, πάνω από 290 στο Ολυμπιακό Γυναικών και 
Νέων Γυναικών και πάνω από 335 στο Σύνθετο όλων των κατηγοριών, θα συμμετέχουν 
στην αγωνιστική προπόνηση των επίλεκτων αθλητών την Κυριακή 14/6 που θα 
αποτελείται από έναν γύρο κατάταξής (στα 70μ για όλες τις κατηγορίες Ολυμπιακού 
τόξου και έναν γύρο κατάταξης στα 50μ για τις κατηγορίες του Σύνθετου Τόξου) και 
Ολυμπιακούς Γύρους. 

 20/6 - Ολυμπιακό Προπονητήριο «Ε. ΨΑΡΡΑ»: Αγώνας Β’ κατηγορίας ΟΛ&ΣΥΝ Ανδρών-
Γυναικών, Β’ κατηγορίας ΒΒ όλων των ηλικιακών  κατηγοριών και αναπτυξιακών τόξων 
Ανδρών-Γυναικών 

 27/6 - Ολυμπιακό Προπονητήριο «Ε. ΨΑΡΡΑ»: Αγώνας Α’ κατηγορίας ΟΛ&ΣΥΝ τόξου 
Ανδρών και Γυναικών και Α’&Β’ κατηγορίας ΟΛ&ΣΥΝ τόξου Νέων Ανδρών, Νέων 
Γυναικών, Εφήβων και Νεανίδων. Οι αθλητές που θα έχουν επίδοση πάνω από  295 για 
το Ολυμπιακό Ανδρών και Νέων Ανδρών, πάνω από 290 στο Ολυμπιακό Γυναικών και 
Νέων Γυναικών και πάνω από 335 στο Σύνθετο όλων των κατηγοριών, θα συμμετέχουν 
στην αγωνιστική προπόνηση των επίλεκτων αθλητών την Κυριακή 28/6 που θα 
αποτελείται από έναν γύρο κατάταξής (στα 70μ για όλες τις κατηγορίες Ολυμπιακού 
τόξου και έναν γύρο κατάταξης στα 50μ για τις κατηγορίες του Σύνθετου Τόξου) και 
Ολυμπιακούς Γύρους. 
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Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί προπονητικό camp των επίλεκτων 
αθλητών Ολυμπιακού τόξου με τον Ομοσπονδιακό προπονητή Αλέξανδρο Νασούλα.  

Το Σάββατο 6 Ιουνίου το προπονητήριο δεν θα είναι ανοιχτό για τα σωματεία. 

 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                                      Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                                  
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                Έβελυν Παπαδοπούλου 
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