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ΠQοò
Σωματεßα Ε.Ο.Τ.

ΘÝμα: ΕνημÝQωση για τον τQüπο πqüκQισηò στην ΕθνικÞ ΟμÜδα για το
ΕυQωπαßκü Κýπελλο ΝÝων 2017.

Σαò ενημεqþνουμε τον τòιüπο πqüκqισηò αθλητþν στην ΕθνικÞ ΟμÜδα, yla τη
συμμετοχÞ στον αγþνα " ΕυΕιωπα'ßκü ΚýπεΛλο ΝÝων 2017 ", που ανÝλαβε να
διοqγανþσειη Ε.Ο.Τ. στην ΕλλÜδα.

ΜετÜ απü πqüταση τηò ΤεχνικÞò ΕπιτqοπÞò τηò Ε.Ο.Τ. και Ýγκqιση του Δ.Σ.
Ε.Ο.Τ., η σýνθεση των Εθνικþν ΟμÜδων που θα εκπòιοσωπÞσουν τη χþqα μαò
στο European Youth Cup που θα διεξαχθεß στον Μαqαθþνα απü 17-22Ι04Ι\7, θα
πqοκýψει απü την Επετηqßδα Εθνικþν ΟμÜδων με επιδüσετò που θα Ýχουν γßνει
σε αγþνεò εντüò του τqιμÞνου Σεπτεμβqßου - Οκτωβqßου - Νοεμβqßου 2016.

Για το λüγο αυτü, θα δεξαχθοýν 4 αγþνεò εντüò του μηνüò Νοεμβqßου 2016, για
τιò κατηγοqßεò ΝΑßΝΓ/Ε/Ν ΟΛ&ΣΤΝ τüξου Α' και Β' κατηγοòιßαò, που θα
δþσουν στουò αθλητÝò τη δυνατüτητα να πετýχουν τα üqια ΕθνικÞò ΟμÜδαò,
ü πω ò αντ Ü πqο βλÝ πον τ ατ απü τ ιò Εγκυκλ Lou ò 2016.

Οτ 2 απü αυτοýò του αγþνεò θα διεξαχθοýν σττò 5-6Ι1l,ΙΤ e, º9-20Ι1l,Ι1,6 Ανοιχτü
στο Ολυμπιακü ΠqοπονητÞqιο Τοξοβολßαò «Ευαγγελßα Α. ΨÜqqα» l<aL oL

υπüλοιποι 2 αγþνεò θα εßναι διαθÝσιμοι για να τουò αναλÜβουν σωματεßα.
Σε πεòιßπτωση που Ýναò Þ δýο απü τουò αγþνεò δεν (ητηθοýν απü σωγατεLο, θα

γßνουν και αυτοß στο Ανοιχτü Ολυμπιακü ΠqιοπονητÞqιο Τοξοβολßαò «Ευαγγελßα
Α, ΨÜqqα»,
Τπενθυμßζεται üτι η ηλικι.ακÞ κατηγοΕιßα των αθλητþν, που θα ληφθεß υπ' üψιν
yLa την συμμετοχÞ τουò στLò ΕθνικÝò ΟμÜδεò, θα εßναι εκεßνη που θα Ýχουν το
2017 (Ýτοò διεξαγωγÞò του European Youth Cup) και üχι η ηλικι.ακÞ κατηγοqßα
που θα Ýχουν κ-ατÜ την διÜqκεια των αγþνων του Νοεμβqßου 2016.

ΜετÜ την ολοκλÞQωση των αγþνων του Νοεμβqßου, θα ανακοινωθεß η σýνθεση
των Εθνικþν μαò ΟμÜδων yLa το European Youth Cup 2017.

Με αθλητικοýò χα ιρετισμοýò,
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Δq. ΠÝτqοò Συναδινüò
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