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ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017 

 

Το ΔΣ της ΕΟΤ, με γνώμονα την ανάπτυξη του αθλήματος, την διατήρηση του ενδιαφέροντος των 
αθλητών για συμμετοχή σε αγώνες και  τη δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων αθλητών ανά 
περιφέρεια σε αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος ΕΟΤ, αποφάσισε μετά από πρόταση της 
Τεχνικής Επιτροπής  τις παρακάτω αλλαγές: 
 
 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Στο Κύπελλο Ελλάδος, θα λαμβάνουν μέρος όλοι οι αθλητές ανεξαρτήτως κατηγορίας.  
Με τον τρόπο αυτό η διοργάνωση θα γίνει πολύ μεγαλύτερη σε συμμετοχές και θα δημιουργηθούν 
πολλά ομαδικά, δίνοντας κίνητρο σε όλα τα σωματεία να έχουν διακρίσεις και βαθμολογικές επιτυχίες. 
Το Κύπελλο για το 2017 θα αποτελείται από 3 σκέλη και τον τελικό Κυπέλλου. 

Τα 3 σκέλη θα διεξαχθούν για το Ολυμπιακό τόξο, ένα σε κάθε μεγάλη πολη της Ελλάδος, δηλαδή 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα (έδρες Τ.Ε.), ενώ για το Σύνθετο αντί για την Θεσσαλονίκη ο αγώνας θα 

γίνει στην Αθήνα δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αθλητές σύνθετου τόξου στη Βόρειο Ελλάδα. 

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε αθλητές από όλη την Ελλάδα να διεκδικήσουν την 

πρόκρισή τους στους τελικούς. 

Οι αγώνες θα έχουν μόνο γύρο κατάταξης. 

Οι αθλητές ανάλογα με την τελική τους κατάταξη ανά κατηγορία, θα βαθμολογούνται ως εξής: 

ΑΤΟΜΙΚΑ 
16 βαθμούς ο 1ος 
15 βαθμούς ο 2ος 
……… 
1 βαθμό ο 16ος 

 
ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ  
8 βαθμούς ο 1ος 
7 βαθμούς ο 2ος 
……… 
1 βαθμό ο 8ος 

 
Η τελική βαθμολογία των αθλητών και των ομάδων θα προκύψει από το άθροισμα της βαθμολογίας 

και των 3 σκελών. 

Στον  Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος θα προκριθούν οι 16 πρώτοι στη βαθμολογία αθλητές ανά 

κατηγορία και οι 8 πρώτες στη βαθμολογία ομάδες και μεικτές ομάδες ανά κατηγορία. 

Ο αγώνας σε ατομικό επίπεδο θα έχει γύρο κατάταξης και Ολυμπιακούς Γύρους. 



Ο αγώνας σε ομαδικό επίπεδο θα έχει μόνο Ολυμπιακούς γύρους και η κατάταξη των ομάδων θα 

προκύψει από την βαθμολογία που συγκέντρωσαν στα 3 σκέλη.  

Οι αθλητές που  θα συμμετέχουν μόνο στα ομαδικά δεν θα πληρώσουν στον αγώνα παράβολο 

συμμετοχής.  

Στα ομαδικά αγωνίσματα , τα σωματεία μπορούν να μετέχουν με διαφορετικούς αθλητές σε κάθε 

σκέλος Κυπέλλου, δεδομένου ότι η βαθμολογία αφορά το σωματείο και όχι μεμονωμένο αθλητή. 

Στον Τελικό του Κυπέλλου, σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα μετρήσει η μεγαλύτερη επίδοση των αθλητών 

ή των ομάδων  που ισοβάθμισαν στον γύρο κατάταξης ( σε περίπτωση  2ης ισοβαθμίας η 2η καλύτερη 

επίδοση γύρο κατάταξης κλπ) 

Από τον τελικό του Κυπέλλου θα προκύψει η τελική βαθμολογία αθλητών και ομάδων που αφορά τον 

αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος και θα προσμετρηθεί στην ανάδειξη των πολυνικών αθλητών και 

σωματείων της χρονιάς. 

SUPER CUP (ΑΧ) 

Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί μεταξύ των καλύτερων αθλητών της χρονιάς, όπως αυτοί θα προκύψουν 

από τις 2 κορυφαίες διοργανώσεις Ανοιχτού Χώρου, δηλαδή το Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ανδρών / 

Γυναικών και το Κύπελλο Ελλάδος. 

Ο αγώνας αυτός θα έχει ρόλο επιβράβευσης των διακριθέντων αθλητών και θα συμμετέχουν οι 4 

καλύτεροι αθλητές Ανδρών /  Γυναικών στο Ολυμπιακό και στο Σύνθετο τόξο καθώς και οι 4 καλύτερες 

ομάδες και μεικτές ομάδες Ανδρών / Γυναικών και των 2 τόξων. 

Για το ομαδικά, ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής, υπάρξει περίπτωση λόγω περιορισμένου χρόνου να 

γίνουν μόνο οι μεγάλοι τελικοί. 

Όλοι οι τελικοί θα γίνουν με  alternate shooting. 

Οι αθλητές και οι ομάδες θα προκύψουν από τη βαθμολογία τους στους 2 αγώνες σύμφωνα με τον 

τρόπο βαθμολόγησης για την ανάδειξη των πολυνικών αθλητών και σωματείων, δηλαδή: 

ΑΤΟΜΙΚΟ 
8 βαθμούς ο 1ος 
7 βαθμούς ο 2ος 
……… 
1 βαθμό ο 8ος 

 
ΟΜΑΔΙΚΑ 
16 βαθμούς ο 1ος 
14 βαθμούς ο 2ος 
……… 
2 βαθμούς ο 8ος 

 
ΜΕΙΚΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 

8 βαθμούς ο 1ος 
7 βαθμούς ο 2ος 
……… 
1 βαθμούς ο 8ος 

 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα μετρήσει η μεγαλύτερη επίδοση των αθλητών ή των ομάδων  που 

ισοβάθμισαν στον γύρο κατάταξης ( σε περίπτωση  2ης ισοβαθμίας η 2η καλύτερη επίδοση γύρο 

κατάταξης κλπ) από τα 3 σκέλη του Κυπέλου και τον Αγώνα του Ανοιχτού Πρωταθλήματος. 

Στόχος της Ομοσπονδίας είναι να βρεθεί η δυνατότητα να γίνει ο αγώνας αυτός σε χώρο μεγάλης 

προβολής με θεατές, videowall και πιθανά έπαθλο χρηματικό για τους πρώτους νικητές, σε περίπτωση 

που μπορέσουν να βρεθούν χορηγοί. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια δυνατότητα, ο αγώνας θα 

γίνει στο Ολυμπιακό Προπονητήριο του ΟΑΚΑ «Ε. Ψάρρα» 



ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Μετά από πρόταση των Τοπικών Επιτροπών, αποφασίζεται η ετήσια διοργάνωση  Tοπικών Aγώνων 

,που δίνουν την δυνατότητα σε αθλητές περιφερειακών σωματείων να συναγωνιστούν μόνο με 

αθλητές της περιοχής τους. 

Οι αγώνες θα γίνουν στις 3 μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα) και θα συμπεριληφθούν 

έτσι όλα τα σωματεία της Ελλάδος με διοργανωτή την κάθε Τοπ. Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που οι Τ.Ε. Κρήτης και Δωδεκανήσων επιθυμούν την διοργάνωση  αγώνα στις έδρες τους, 

θα γίνουν  παράλληλα με τις ημερομηνίες των παραπάνω αγώνων. 

Σαν μήνας διεξαγωγης των αγώνων αυτών ορίζεται ο Σεπτέμβριος , δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί 

οι προκρίσεις για αγώνες εξωτερικού, καθώς και όλοι οι μεγάλοι αγώνες του αγωνιστικού 

προγράμματος ΕΟΤ. 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΑΓΩΝΑ FACE 2 FACE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στόχος του αγώνα αυτού είναι οι προπονητές της Εθνικής Ομάδας να μπορέσουν να  βγάλουν χρήσιμα 

συμπεράσματα για τους αθλητές, ειδικότερα εν όψη του σχεδιασμού του 2018. 

ΜΕΙΚΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 

Για το 2017,  θα βαθμολογούνται και τα μεικτά ομαδικά για την ανάδειξη των πολυνικών σωματείων, 

στους αγώνες του Ανοιχτού Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου σύμφωνα με τα παρακάτω: 

8 βαθμούς ο 1ος 
7 βαθμούς ο 2ος 
……… 
1 βαθμούς ο 8ος 

 
 

ΟΡΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Η κατηγοριοποίηση από την Β’ στην Α’ κατηγορία από τον Ανοιχτό χώρο θα ισχύει και για τον Κλειστό 

χώρο . Το αντίθετο δεν ισχύει. 

Το ΔΣ  θα ήθελε να τονίσει ότι ο νέος αγωνιστικός σχεδιασμός για το έτος 2017 παρουσιάζει πολλές 

καινοτομίες. Στόχος μας είναι, μέσα από την χρονιά αυτή να  έχουμε την δυνατότητα να δούμε τις 

ελλείψεις,  όπου υπάρξουν, καθώς και τις αλλαγές οι οποίες θα απαιτηθούν στη συνέχεια, για την 

καλύτερη δυνατή διεξαγωγή του αγωνιστικού προγράμματος ΕΟΤ , με στόχο το καλύτερο για τους 

αθλητές και το άθλημα μας. 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                                    Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γενική Γραμματέας        

                                                                               

                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                     Έβελυν Παπαδοπούλου                         

 


