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ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΟΤ  

 

Το 2016 είναι μια ιδιαίτερα σημαντική αγωνιστική χρονιά για όλα τα 

αθλήματα και η τοξοβολία θα προσπαθήσει για έκτη συνεχόμενη χρονιά 

να εξασφαλίσει την συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο. 

Για το λόγο αυτό, το ΔΣ της ΕΟΤ αποφάσισε να δώσει την δυνατότητα και 

τις προϋποθέσεις στους αθλητές του Ολυμπιακού τόξου  να διεκδικήσουν 

την πρόκριση και να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για 

την προσπάθεια αυτή , με τη διεξαγωγή αγώνων εντός Ελλάδος αλλά και 

συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων σε διεθνείς αγώνες ( Grand Prix Σόφιας, 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΑΧ 2016- Nottingham, World Cup Stage 3-

Antalya). 

 

Ειδικά όμως για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΚΧ 2016 που θα διεξαχθεί  

στην Άγκυρα της Τουρκίας από 1-6/3/16 και  λόγω του διαφορετικού τύπου 

αγώνα σε σχέση με τους Ολυμπιακούς αγώνες, οι αθλητές, που έχουν 

πετύχει επιδόσεις, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του 2015, εγγραφής τους 

στην επετηρίδα Εθνικών Ομάδων στις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών –

Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου θα 

μπορούν να συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΚΧ με δικά τους 

έξοδα.  

Όσοι αθλητές επιθυμούν να συμμετάσχουν  θα πρέπει να το δηλώσουν 

γραπτώς μέχρι την Παρασκευή 05/02/2016.   

Σε περίπτωση που  υπάρχουν πάνω από τρεις αθλητές/τριες ανά 

κατηγορία θα επιλεγούν οι τρεις καλύτεροι μέσοι όροι επιδόσεων. 

 

Για το Grand Prix που θα διεξαχθεί στην Σόφια της Βουλγαρίας από 12-

16/4/16 και θα αποτελέσει αγώνα προετοιμασίας για την Εθνική  Ομάδα 

Ολυμπιακού τόξου, σύμφωνα με πρόταση του Ομοσπονδιακού 

Προπονητή Ολυμπιακού τόξου Ανδρών- Γυναικών, θα συμμετέχει η προ-

Ολυμπιακή Ομάδα, η οποία προέκυψε από το 2015 και δηλώθηκε από την 

Ομοσπονδία μετά από αίτημα της ΕΠΟΠ. 

Η προ-Ολυμπιακή Ομάδα αποτελείται από τους κάτωθι αθλητές και 

αθλήτριες: 

 

 

 



 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΑΝΔΡΩΝ 

Καραγεωργίου Αλέξανδρος – ΣΚΟΑΑΠΘ 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

Ψάρρα Ευαγγελία – ΣΚΟΑΑΠΘ 

Γκορίλα Ανατολή-Μάρθα – ΑΟΤ ΑΧΑΙΟΙ 

Χόρτη Αριάδνη – ΣΟΑ ΑΣΣΟΕ 

 

Για το Grand Prix στη Σόφια, η Ομάδα του Ολυμπιακού τόξου Ανδρών θα 

συμπληρωθεί από 2 ακόμα αθλητές με την προϋπόθεση να πετύχουν 

επιδόσεις,  σύμφωνα με τις εγκυκλίους του 2015, εγγραφής τους στην 

επετηρίδα Εθνικών Ομάδων στις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών. 

Για το Σύνθετο τόξο, οι αθλητές, που θα έχουν πετύχει επιδόσεις, 

σύμφωνα με τις εγκυκλίους του 2015, εγγραφής τους στην επετηρίδα 

Εθνικών Ομάδων στις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών, θα μπορούν να 

συμμετέχουν  με δικά τους έξοδα.  Σε περίπτωση που θα  υπάρξουν πάνω 

από τρεις αθλητές ανά κατηγορία θα επιλεγούν οι τρεις καλύτεροι μέσοι 

όροι επιδόσεων. 

Όσοι αθλητές του Σύνθετου τόξου επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 

Grand Prix στη Σόφια θα πρέπει να το δηλώσουν γραπτώς μέχρι την 

Τετάρτη 16/03/2016.   

Οι υπόλοιποι αθλητές Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου μπορούν να 

συμμετέχουν ως Club Archers, τηρουμένων των προθεσμιών της 

Προκήρυξης του αγώνα . 

 

Για να δοθεί η δυνατότητα στους αθλητές να επιτύχουν τις απαραίτητες 

επιδόσεις θα τροποποιηθεί το αγωνιστικό πρόγραμμα ως εξής: 

 

28/02/16 – Αγώνας Α.Χ.  Α’ κατηγορίας ΟΛ & ΣΥΝ τόξου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

(αγώνας πρόκρισης για την Σόφια) 

 

13-14/03/16 – Αγώνας Α.Χ.  Α’ κατηγορίας ΟΛ & ΣΥΝ τόξου, ΟΑΚΑ  

(αγώνας πρόκρισης για την Σόφια) 

 

19-20/03/16 – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΧ 2016– ΝΑΥΠΛΙΟ 

 

Για τους 2 αγώνες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή για 

το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΑΧ στο Nottinghamκαι και το World Cup 

3 στην Antalya, οι αθλητές του Ολυμπιακού τόξου θα πρέπει να πετύχουν 

τα παρακάτω όρια πρόκρισης, για την Εθνική Ομάδα, μετά από πρόταση 

του Ομοσπονδιακού Προπονητή κ. Αλέξανδρου Νασούλα : 



 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΑΝΔΡΩΝ   635 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  620 

 

Εφ’ όσον προκύψει δυνατότητα χρηματοδότησης των ομάδων Σύνθετου 

Τόξου (Ανδρών και Γυναικών) θα ισχύσει ο αντίστοιχος με το Ολυμπιακό 

Τόξο περιορισμός ελάχιστων επιδόσεων, σύμφωνα με τα παρακάτω όρια, 

όπως υποδείχθηκαν από τον ομοσπονδιακό Προπονητή κ. Α. 

Παμβουξόγλου: 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΑΝΔΡΩΝ    675 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 665 

 

Τα παραπάνω νέα όρια και προϋποθέσεις συμμετοχής στην Εθνική 

Ομάδα έχουν ενταχθεί και στις εγκυκλίους του 2016 οι οποίες σύντομα θα 

ανακοινωθούν. 

 

 
Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 

Ο Πρόεδρος          

     
         Δρ. Πέτρος Συναδινός                             

                                

        Ο  Γενικός Γραμματέας   

   
    Θεόδωρος Κόλλιας          

 


