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              Αθήνα, 03/10/2017 
                                                                     Αρ. Πρωτ.:1878/17 
 
 

Προς τα Σωματεία της ΕΟΤ 

 

Θέμα : Ενημέρωση για αλλαγή στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2017 - Τρόπος επιλογής της Εθνικής  Ομάδας 

για τον αγώνα Aphrodite Cup 2017, στην Κύπρο 

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα προστεθεί ένας ακόμη αγώνας στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2017, που θα βοηθήσει στην 
επιλογή των αθλητών που θα λάβουν μέρος στον αγώνα Aphrodite Cup 2017, στην Κύπρο. 

 
Η αλλαγή στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2017 είναι όπως παρακάτω: 

 Στις 14/10 (Σάββατο) θα γίνει αγώνας Α.Χ. Α' κατηγορίας Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου Α-Γ, ΝΑ/ΝΓ, Ε-Ν, που θα 
προσμετρήσει στην επιλογή της Εθνικής Ομάδας Α-Γ που θα λάβει μέρος στον αγώνα Aphrodite Cup 2017 στην Κύπρο. 
Σημειωτέον είναι ότι μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής (σύμφωνα με την Προκήρυξη του αγώνα) και ανάλογα 
με τη χωρητικότητα του γηπέδου, θα ανακοινωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα του αγώνα αν θα πραγματοποιηθεί 
τελικά ο αγώνας των κατηγοριών ΝΑ/ΝΓ, Ε/Ν. Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης του αγώνα των κατηγοριών 
ΝΑ/ΝΓ, Ε/Ν, τα κατατεθέντα παράβολα των αθλητών θα ισχύουν για συμμετοχή τους σε επόμενο αγώνα. 

 Στις 15/10 (Κυριακή) θα γίνει ο προγραμματισμένος αγώνας Super Cup. 

Προκειμένου για την επιλογή των αθλητών για την Εθνική Ομάδα Α-Γ που θα λάβει μέρος στον αγώνα Aphrodite 
Cup 2017 στην Κύπρο, σας ενημερώνουμε ότι θα μετρήσουν οι επιδόσεις των αθλητών, από τους αγώνες του 
τελευταίου τριμήνου πριν τον διεθνή αγώνα, δηλαδή από 15/7/17- 14/10/17. 

 
Στον αγώνα Aphrodite Cup 2017 θα μπορούν επίσης να λάβουν μέρος, με αποκλειστικά δικές τους δαπάνες: 
- ως 4οι αθλητές ανά κατηγορία στην Εθνική Ομάδα, όσοι έχουν το αντίστοιχο ανά κατηγορία όριο της 

Επετηρίδας (θα προηγείται ο καλύτερος Μέσος Όρος) 
- οι  Αθλητές Συλλόγων (Club Archers) 

 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
Για το ΔΣ της ΕΟΤ 

 
 

                                    ο Πρόεδρος                             η Γενική Γραμματέας   

                                                       
                         Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                     Έβελυν Παπαδοπούλου                                                                                                                                                                                                                                        
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