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              Αθήνα, 22/05/2017 
                                                                     Αρ. Πρωτ.:1125 /17 

Προς  τα Σωματεία της ΕΟΤ 
 
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για ατομική και ομαδική κατάταξη στον Τελικό Κυπέλλου 2017 & τροποποίηση Αγων.         
              Προγράμματος 2017 
 
Μετά από πρόταση της Τεχνικής Επιτροπής και απόφαση του ΔΣ ΕΟΤ, σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω 
διευκρινήσεις σχετικά με την κατάταξη ατομικών και ομαδικών στον Τελικό Κυπέλλου 2017, καθώς και 
τροποποιήσεις του αγωνιστικού προγράμματος ΕΟΤ 2017. 
 
1. Κατάταξη ατομικών 
Η κατάταξη ατομικών είναι ονομαστική και δεν αντικαθίσταται με άλλο αθλητή σε καμία περίπτωση(είτε υπάρχει 
αδυναμία να συμμετέχει, γνωστή εκ των προτέρων, είτε ασθένεια) 
 
2. Κατάταξη ομαδικών 
Τα ομαδικά είναι ονομαστικά σε ότι αφορά το σωματείο και όχι τους αθλητές. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για 
την συμμετοχή ενός αθλητή στον Τελικό του Κυπέλλου είναι να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 1 σκέλος 
κυπέλλου. 
 
3. Τροποποίηση ημερομηνιών αγωνιστικού προγράμματος 
Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων και για να μην χρειαστεί να ταλαιπωρηθούν οι αθλητές, αγωνιζόμενοι 
από το πρωί έως αργά το βράδυ, αλλά και για την διενέργεια ενός πιο ποιοτικού αγώνα, ο Τελικός του Κυπέλλου 
2017 θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες για το Ολυμπιακό και Σύνθετο τόξο.  
Η σχετική τροποποίηση του αγωνιστικού προγράμματος 2017 έχει ως εξής: 
 
  1 &   2 Ιουλίου: Τελικός κυπέλλου Σύνθετου τόξου  
  8 &   9 Ιουλίου: Τελικός κυπέλλου Ολυμπιακού τόξου 
22 & 23 Ιουλίου:  Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών 
 
4. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων - πρόκριση για Ολυμπιακούς αγώνες Νέων 
Μετά από την απόφαση του ΔΣ για συμμετοχή 2 αθλητών ( 1 αγόρι και 1 κορίτσι), που πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια 
για τους  Ολυμπιακούς αγώνες Νέων, με την προϋπόθεση να έχουν πετύχει τα υψηλά όρια της Επετηρίδας Εθνικών 
Ομάδων, η οριστικοποίηση της Εθνικής Ομάδας θα γίνει στο τέλος Ιουλίου 2017, μετά από την ολοκλήρωση του 
θερινού αγωνιστικού προγράμματος. 
Στόχος είναι να υπάρξει η καλύτερη δυνατή προετοιμασία των προκριθέντων αθλητών μέχρι τους διεθνείς αγώνες 
πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
για το ΔΣ της Ε.Ο.Τ. 

 
                                    ο Πρόεδρος                             η Γενική Γραμματέας   

                                                       
                         Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                      Έβελυν Παπαδοπούλου                                                                                                                                                                                                                                        

mailto:info@archery.org.gr
http://www.archery.org.gr/

