
 

 

 

 

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2018 
                      Αρ. πρωτ.:2240/18 

Προς τα Σωματεία της Ε.Ο.Τ. 

 

ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

Η δομή της νέας πρότασης βασίστηκε στα παρακάτω δεδομένα και συμπεράσματα από την μέχρι 

σήμερα πορεία των αθλητών των Εθνικών Ομάδων και των επιδόσεων όσο και των αποτελεσμάτων 

τους σε διεθνείς αγώνεςαπό την Ίδρυση ΕΟΤ έως σήμερα. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Οι αθλητές που διεθνώς έχουν διακρίσεις σήμερα στην Τοξοβολία,είναι επαγγελματίες, οι οποίοι 

αφιερώνουν πολύ χρόνο στις προπονήσεις τους και στην εν γένει προετοιμασία τους. Πίσω από τους 

αθλητές υπάρχουν χορηγοί ή σωματεία που στηρίζουν αυτή την προσπάθειά τους, η οποία δεν 

επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες. 

Στην Ελλάδα δυστυχώς, μετά το 2004 είναι ελάχιστοι οι αθλητές –ιδιαίτερα στα μη δημοφιλή 

αθλήματα-, που μπορούν να έχουν μια τέτοια δυνατότητα. Η αρνητική αυτή πραγματικότητα,  

δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς 

παγιοποιήθηκε. 

2. Η ηλικία των αθλητών που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε διεθνείς διοργανώσεις είναι πολύ 

μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, δεδομένο το οποίο επιβεβαιώνει ότι οι 

Ομοσπονδίες επενδύουν σε  νέους αθλητές οι οποίοι έχουν χρόνο και διάθεση αλλά και μέλλον στο 

άθλημα και είναι  αυτοί που συνήθως κατακτούν τις πρώτες θέσεις σε μεγάλες διοργανώσεις Νέων 

(Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Νέων κλπ). 

3. Τα σωματεία μας που παράγουν αθλητές και ειδικότερα νέους αθλητές είναι ελάχιστα, δηλαδή η 

βάση από την οποία θα έπρεπε να αντληθούν οι επόμενοι αθλητές που θα στελεχώσουν τις μεγάλες 

κατηγορίες είναι πολύ μικρή αλλά ακόμα και για τις περιπτώσεις σωματείων με φερέλπιδες αθλητές 

υπάρχει μεγάλη δυσκολία και αδυνατούν να σταθούν και να ανταπεξέλθουν κυρίως οικονομικά 

ώστε να στηρίξουν τους αθλητές τους. Η στήριξη δυστυχώς από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

χορηγούς είναι μικρή. 

4. Οι επιτυχίες των αθλητών μας διεθνώς,είναι ελάχιστες και περιορίζονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα 

με μεγάλη εμπειρία αλλά χωρίς να υπάρχει συνέχεια από νέους αθλητές. Ειδικά οι νέοι αθλητές οι 

οποίοι κατά περιπτώσεις φτάνουν να έχουναρκετά υψηλές επιδόσεις, εξαφανίζονται ή χάνονται 

σταδιακά, για κοινούς  λόγους όπως Πανελλήνιες εξετάσεις, σπουδές, επαγγελματική 

αποκατάσταση, και ψυχολογικοί λόγοι καιτα αποτελέσματά τους φθίνουν σημαντικά, γεγονός το 

οποίο οδηγεί στο να μην υπάρχει εξέλιξη. 

5. Την όλη αθλητική εικόνα της Τοξοβολίας συμπληρώνει η οικονομική κρίση, η έλλειψη 

εγκαταστάσεων και προπονητών, ο περιορισμός της κρατικής επιχορήγησης, κλπ. Παρά ταύτα η ΕΟΤ 

συνεχίζει το αναπτυξιακό της πλάνο σε νέες βάσεις υλοποιώντας  την Σχολή Προπονητών, τα Levels, 

το σχολικό πρωτάθλημα, την στήριξη στα νέα σωματεία, την επιμόρφωση και υποστήριξη νέων 

αθλητών, τηνυποβοήθηση για επίτευξη αδειών λειτουργίας αγωνιστικών χώρων, κλπ. 

6. Συμπερασματικά:  οι επιλογές  και η υποστήριξη αθλητών από το Δ.Σ. και την Τ.Ε. , με δυνατότητες 

διάκρισης σε μεγάλους αγώνες (όπως αυτοί κυρίως αξιολογούνται από την Πολιτεία, την ΕΟΕ, τους 

Χορηγούς) είναι περιορισμένες. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

 Για την επιλογή των αθλητών με πλήρη κάλυψη εξόδων από την ΕΟΤ για κάθε Διεθνή αγώνα 

χωριστά, ανεξαρτήτως ηλικιακών κατηγοριών, θα πρέπει οι αθλητές να έχουν πετύχει τα παρακάτω 

όρια: 
 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ 

ΑΝΔΡΕΣ – 660 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ – 655 
ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – 650 
ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – 640 
ΕΦΗΒΟΙ – 650 
ΝΕΑΝΙΔΕΣ – 640 
 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ 

ΑΝΔΡΕΣ – 690 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ – 680 
ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ – 685 
ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ – 680 
ΕΦΗΒΟΙ – 680 
ΝΕΑΝΙΔΕΣ – 680 
 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΤΟΞΑ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – 580 
 
Οι αθλητές που έχουν πετύχει τα παραπάνω όρια θα είναι μέλη της Εθνικής Ομάδας για την 

τρέχουσα χρονιά και θα συμμετέχουν σε Διεθνείς αγώνες ανάλογα με την δυνατότητα της 

Ομοσπονδίας και την σπουδαιότητα κάθε αγώνα, μετά από απόφαση του ΔΣ και με τον 

συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αθλητές που να έχουν πετύχει τα παραπάνω όρια ή είναι 

αριθμητικά περισσότεροι ή λιγότεροι από τον προτεινόμενο αριθμό ανά αγώνα, το ΔΣ της ΕΟΤ 

μπορεί να αποφασίσει τη συμπλήρωση των θέσεων σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Διακρίσεις σε μεγάλους διεθνείς αγώνες όπως Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά 

Πρωταθλήματα 

2. Επιδόσεις σε διεθνείς αγώνες 

3. Επιδόσεις και σταθερότητα επιδόσεων (κατά τη διάρκεια κάθε τρέχοντος έτους).  

4. Αυξητική τάση στις επιδόσεις σε σχέση με τα δύο τελευταία έτη. 

5. Επιδόσεις σε Ολυμπιακούς Γύρους σε σχέση με την επίδοση στην κατάταξη 

6. Ηλικία 

7. Συμπεριφορά και χαρακτήρας 

8. Δέσμευση για μεγάλο όγκο εβδομαδιαίων προπονήσεων και συμμετοχή σε κοινές προπονήσεις, 

camp, εσωτερικούς αγώνες και όλους τους αγώνες εξωτερικού που θα επιλεγεί, σε συνεργασία με 

τους προπονητές που έχουν αθλητές/αθλήτριες στην επιλεγμένη, με βάση τα νέα ισχύοντα, Εθνική 

Ομάδα. Oοργανωτικός συντονισμός των ανωτέρω, θα γίνεται από τον TeamManager. 

9. Ύπαρξη χορηγού που θα μπορέσει να στηρίξει την προσπάθειά τους. 

10. Τεκμηριωμένη εισήγηση Τεχνικής Επιτροπής. 

11. Απόφαση επιλογής οπωσδήποτε 5 μήνες προ του Αγώνα (οικονομικοί ή/και οργανωτικοί λόγοι) 

12. Με εφαρμογή των ως άνω κριτηρίων,  το ΔΣ ΕΟΤ με εισήγηση της Τ.Ε., θα αποφασίζει εάν και ποιοι 

θα μπορούν να συμμετέχουν με έξοδα των σωματείων τους και των χορηγών τους στην αποστολή 

ως μέλη της Εθνικής Ομάδας, κατόπιν αίτησης του οικείου σωματείου. 

 



 

 

 

 

 

ΚΙΝΗΤΡΑ 

Οι αθλητές που θα συμμετέχουν έστω και μία φορά σε αποστολή με την Εθνική Ομάδα με απόφαση 

πλήρους κάλυψης εξόδων από ΕΟΤ θα έχουν τις παρακάτω παροχές : 

1. Απαλλαγήαπό πληρωμή παραβόλουσυμμετοχής στους αγώνες που συμμετέχουν (σε ετήσια βάση).Η 

απαλλαγή πληρωμής θα ισχύει και για τους αθλητές που έχουν πετύχει τα όρια ανοιχτού χώρου 

ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν σε αποστολή με την Εθνική 

ομάδα. Για τους αθλητές που έχουν πετύχει τα όρια κλειστού χώρου, η απαλλαγή ισχύει μόνο για 

τους αγώνες κλειστού χώρου 

2. Απαλλαγή από πληρωμή παραβόλου χρήσης των προπονητικών χώρων της Ομοσπονδίας. Η 

απαλλαγή πληρωμής θα ισχύει και για τους αθλητές που έχουν πετύχει τα όρια ανοιχτού χώρου 

ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν σε αποστολή με την Εθνική 

ομάδα. Για τους αθλητές που έχουν πετύχει τα όρια κλειστού χώρου, η απαλλαγή πληρωμής ισχύει 

μόνο για χρήση του προπονητηρίου κλειστού χώρου. 

3. Κάλυψη της προετοιμασίας τους για βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, αλλά και  

    αποκατάστασης. Η κάλυψη θα ισχύει και για τους αθλητές που έχουν πετύχει τα όρια  

    ανοιχτού χώρου ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν σε  

    αποστολή με την Εθνική ομάδα.  
 

4. Κάλυψη από αθλητικό ψυχολόγο σε περίπτωση που αυτό απαιτείται. Η κάλυψη θα  

     ισχύει και για τους αθλητές που έχουν πετύχει τα όρια ανοιχτού χώρου ακόμα και στην  

     περίπτωση που δεν έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν σε αποστολή με την Εθνική ομάδα. 

5. Παροχή αθλητικού υλικού ανάλογα με την δυνατότητα της Ομοσπονδίας 

6. Θεσπίζονται οικονομικά κίνητρα  για την πρόκριση σε εγκεκριμένους από την ΕΟΕ Αγώνες, για τους 

αθλητές και τους προπονητές τους,  αλλά και επιβράβευση των σωματείων τους.  

7. Ασφάλιση των μελών της Εθνικής Ομάδας 

8. Σε περίπτωση που αθλητής, που συμμετέχει στην Εθνική ομάδα με έξοδα που δεν επιβαρύνουν την 

ΕΟΤ,επιτύχει το στόχο πρόκρισης ( πρόκριση για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες ή πρόκριση για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες) ή κατακτήσει μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή θέση στην 8-αδα σε 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τα έξοδα συμμετοχής του θα καλυφθούν εκ των υστέρων από την 

Ομοσπονδία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TEAM MANAGER 

 Θεσπίζεται η θέση του TeamManager για την Εθνική Ομάδα. Ο βασικός ρόλος του  

TeamManagerείναι να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με τους αθλητές και τους προπονητές 

τους, να καταγράφει την εξέλιξή τους βάση του προγράμματος που θα έχουν, να συντονίζει τις τυχόν 

κοινές προπονήσεις και τους κλειστούς αγώνες στους οποίους θα πρέπει να συμμετέχουν για την 

αξιολόγησή τους καθώς και τα προπονητικά campκαι να είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του 

ΔΣ σε ότι αφορά τις επιδόσεις των αθλητών, την συνέπειά τους και την συμπεριφορά τους καθώς 

και τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους. 

Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τον συντονισμό των Εθνικών αποστολών, για τον ρουχισμό των 

αθλητών καθώς και την παρακολούθηση της Επετηρίδας και των επιδόσεων όλων των αθλητών που 

συμμετέχουν σε αγώνες Α’ κατηγορίας.Οργάνωση –– Ταξίδια ––Ξενοδοχεία. Οι κατευθύνσεις στον 

TeamManager, θα παρασχεθούν από το Δ.Σ. μετά από εισήγηση της Τ.Ε.. 

Προπονητής – συνοδός των Εθνικών αποστολών θα είναι ένας ή παραπάνω από τους προπονητές 

που αθλητές του συμμετέχουν στην αποστολή. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Το ΔΣ έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να τροποποιήσει τα παραπάνω οποιοδήποτε στιγμή αυτό 

απαιτηθεί. 

 Στις Διεθνείς διοργανώσεις περιλαμβάνονται τα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα 

Ανοιχτού Χώρου, οι αγώνες πρόκρισης για Ευρωπαϊκούς και Ολυμπιακούς Αγώνες, τα YouthCups 

καθώςκαι τα MasterGames. 

 Η παραπάνω πρόταση: 

- Οδηγεί σε μια νέα νοοτροπία την Ελληνική Τοξοβολία (και κυρίως τα σωματεία – μέλη της ΕΟΤ) 

δίνοντας νέα κίνητρα σε αθλητές, προπονητές και σωματεία και να οδηγήσει ενδεχομένως σε 

καλύτερα αποτελέσματα  τόσο σε επίπεδο επιδόσεων όσο και σε επίπεδο διεύρυνσης της βάσης 

από την οποία θα αντλούνται νέα ταλέντα που θα φέρουν επιτυχίες στο άθλημα και στη χώρα μας. 

Σε κάθε περίπτωση η επιβράβευση αθλητή με τα ανωτέρω (μέλος Εθνικής Ομάδας), αποτελεί 

ύψιστη τιμή και την λαμβάνει με αυστηρά κριτήρια. 

- Βοηθά στην καλύτερη λειτουργία της ΕΟΤ, περιορίζοντας τις περιττές δαπάνες, κλπ. 

- Τονίζει τον καθοριστικό ρόλο των σωματείων στην παραγωγή πρωταθλητών υψηλού επιπέδου σε 

συνεργασία με χορηγούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους γονείς, κλπ. 

- Βοηθά στον διαχωρισμό της έννοιας του πρωταθλητισμού από την αθλητική δραστηριότητα. 

- Δίνει στην ΕΟΤ περισσότερο χρόνο και δυνατότητα χρηματοδότησης για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 
 

 

Οι Εγκύκλιοι ΕΟΤ θα τροποποιηθούν αναλόγως, σύμφωνα με την συνολική παραπάνω πρόταση.  

Η παραπάνω πρόταση για τη νέα Δομή και Λειτουργία των Εθνικών Ομάδων θα ισχύει από  

την κοινοποίηση του παρόντος. 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

Για το ΔΣ της ΕΟΤ, 

                                           Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας        

                                                                                 
                                 Δρ. Πέτρος Συναδινός                                               Έβελυν Παπαδοπούλου                         


