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Θέμα: Ενημέρωση για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Nottingham 

 Ενόψει του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Nottingham, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τοξοβολίας (W.A.) 

οργανώνει στη Γαλλία από  15 έως 21 Μαΐου 2016 προπονητικό camp για την καλύτερη προετοιμασία των 

Ευρωπαίων αθλητών, στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν πρόκριση για τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Ρίο. 

Η W.A., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που είχε θέσει, είχε αρχικά εγκρίνει την συμμετοχή δύο (2) αθλητών 

μας (1 άντρας και 1 γυναίκα) και στην συνέχεια μετά από αίτημα και ενέργειες της ΕΟΤ ενέκρινε την συμμετοχή 

επιπλέον αθλητών μας καθώς και του προπονητή τους. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση για την συμμετοχή των αθλητών είναι να έχουν επιτύχει το απαραίτητο ελάχιστο 

όριο επίδοσης (MQS) όπως αυτό προβλέπεται από τους κανονισμούς των Ολυμπιακών αγώνων (Άνδρες 630, 

Γυναίκες 600) 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο camp αθλητές  θα μεταβούν απευθείας στο Nottingham μετά το τέλος του 

προπονητικού camp.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω (και με την σύμφωνη γνώμη της Τ.Ε.), οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω 

προϋποθέσεις συμμετοχής στο προπονητικό camp της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στη Γαλλία και  θα λάβουν 

μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Nottingham,  είναι οι παρακάτω: 

 Καραγεωργίου Αλέξανδρος - ΣΚΟΑΑΠΘ 

 Ψάρρα Ευαγγελία  - ΣΚΟΑΑΠΘ 

 Γκορίλα Ανατολή – Μάρθα - ΑΧΑΙΟΙ 

 Χόρτη Αριάδνη – ΣΟΑ ΑΣΟΕΕ 
 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Νασούλας 
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Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η Εθνική Ομάδα Ανδρών Ολυμπιακού Τόξου μπορεί να συμπληρωθεί με δύο 
(2) αθλητές Ολυμπιακού τόξου που είναι εγγεγραμμένοι στην ισχύουσα Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων, με δικές 
τους δαπάνες συμμετοχής. 
Επίσης, μπορούν να λάβουν μέρος στην  Εθνική Ομάδα Σύνθετου τόξου Γυναικών και Ανδρών , μέχρι 3 
αθλητές/τριες ανά κατηγορία, οι αθλητές και αθλήτριες που είναι εγγεγραμμένοι στην ισχύουσα Επετηρίδα 
Εθνικών Ομάδων, με δικές τους δαπάνες. 
Συνημμένα, θα βρείτε την ισχύουσα Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων, η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα 
της ΕΟΤ. 
 
Οι σύλλογοι των ενδιαφερόμενων αθλητών καλούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα για έγκριση στην 
ΕΟΤ, μέχρι τις 28 Απριλίου 2016 και ώρα 13:00.  
Στο αίτημά τους οι σύλλογοι θα πρέπει να δηλώνουν το ξενοδοχείο που επιλέγουν για την παραμονή των 
αθλητών τους, καθώς και τον τύπο του δωματίου τους (μονόκλινο ή δίκλινο) μαζί με το όνομα του/της 
συγκατοίκου τους. 
  
Η ΕΟΤ θα ενημερώσει τα αιτηθέντα σωματεία για την έγκριση συμμετοχής των αθλητών/τριών τους στην 
Εθνική Ομάδα στις 28 Απριλίου 2016 και ώρα 16:00. 
  
Οι εγκριθέντες, από το ΔΣ της ΕΟΤ για συμμετοχή, επιπλέον 2 αθλητές Ολυμπιακού τόξου Ανδρών καθώς και 
οι αθλητές/τριες του Σύνθετου τόξου θα πρέπει να φροντίσουν από μόνοι τους για το εισιτήριο της 
μετάβασής τους προς/από το Nottingham και να ενημερώσουν άμεσα την ΕΟΤ για τα αναλυτικά στοιχεία των 
πτήσεών τους. 
  
Για το Πρόγραμμα των αγώνων και τον υπολογισμό των εξόδων, μπορείτε να ενημερωθείτε από την 
Προκήρυξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Α.Χ. 2016, στο Nottingham 23-29 Μαΐου 2016 που μπορείτε να 
δείτε στο παρακάτω link: 
 
http://www.archeryeurope.org/attachments/article/534/EC%20Nottingham%202016%20Invitation%20Pack%
20V1%201.pdf 
 

 

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ.  εύχεται σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές καλή επιτυχία 

Ν. Ράπτης 

 

 
Β’ Αντιπρόεδρος 

& Υπεύθυνος Εθνικών Ομάδων 
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