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Προς:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΟΤ 
 

Θέμα: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 1ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 16 Ιουνίου 2019 

Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού της Προγράμματος, η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, μέσω της 

Κεντρικής Επιτροπής Ανάπτυξης Τοξοβολίας (ΚΕΑΤ) και σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή 

Επιτροπή, διοργανώνει, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ολυμπιακής Ημέρας, την «1η Γιορτή 

Τοξοβολίας», στο ΟΑΚΑ την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019, από τις 09:00 έως και τις 15:30.  

Η 1η Γιορτή Τοξοβολίας θα έχει 2 κατευθύνσεις: 

Α) Την διεξαγωγή αγώνα Αναπτυξιακών Κατηγοριών 

Ο αγώνας θα αποτελείται από ένα γύρο (36 βέλη σε 6 εξάδες) και θα μπορούν να συμμετέχουν οι 

ενεργοί αθλητές, κάτοχοι κάρτας υγείας αθλητή σε ΙΣΧΥ, των παρακάτω κατηγοριών: 

 Μικρών ηλικιακών κατηγοριών (Παίδων – Κορασίδων / Παμπαίδων – Πανκορασίδων / 

Παμπαίδων Β΄ – Πανκορασίδων Β΄), Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου 

 Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων, Ολυμπιακού & 

Σύνθετου Τόξου, που δεν έχουν λάβει μέρος σε αγώνα Α΄ ή Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας 

 Παραδοσιακών τόξων και Barebow, για όλες τις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών 

Το παράβολο του αγώνα ορίζεται στα 10€ και ο αγώνας θα υπολογιστεί στην αγωνιστική 

δραστηριότητα των Σωματείων 

Β) Την παρουσίαση της τοξοβολίας σε θεατές και επισκέπτες 

Οι θεατές και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες με 

επίκεντρο την τοξοβολία, να λάβουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια και να γνωρίσουν το άθλημα, 

συμμετέχοντας ενεργά με την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών και εκπαιδευτών. Εκτός από την 

δραστηριότητα της τοξοβολίας, θα υπάρχουν για τους μικρούς μας φίλους και άλλες ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες με εξειδικευμένους εμψυχωτές.   

Παράλληλα, οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν και τον αναπτυξιακό αγώνα. 
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Κοινός στόχος όλων μας, είναι η άνθηση της τοξοβολίας στην Ελλάδα. Για να επιτευχθεί όμως ο 

στόχος αυτός, είναι καθοριστικής σημασίας η ενεργή δραστηριοποίηση και υποστήριξη του 

εγχειρήματος από όλα τα Αθλητικά Σωματεία. 

Θεωρώντας ότι η συνεργασία σας και το ενεργό ενδιαφέρον του Σωματείου σας, θα βοηθήσει 

ουσιαστικά στον κοινό μας στόχο, σας παρακαλούμε για την ενημέρωσή των μελών σας για 

αυτήν τη διοργάνωση, μέσω της ιστοσελίδας σας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσής σας, την 

ανάρτηση της αφίσας της εκδήλωσης στον χώρο όπου διεξάγονται οι προπονήσεις σας και σε 

άλλους χώρους προβολής της περιοχής σας, καθώς και για την προτροπή των συμμετεχόντων να 

προσκαλέσουν γνωστούς και φίλους τους. 

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, θα έχετε την δυνατότητα να μοιράσετε πληροφοριακό υλικό του 

Σωματείου σας στους συμμετέχοντες. 

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη και η Αφίσα της Διοργάνωσης. 

Για πληροφορίες, διευκρινήσεις και προτάσεις που θα συμβάλλουν στην καλύτερη προώθηση της 

εκδήλωσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την συντονιστική Ομάδας της Επιτροπής Επικοινωνίας, 

Δημοσίων Σχέσεων και ΜΜΕ της ΚΕΑΤ: 

Κωνσταντινίδης Τάκης: 6974500053 

Σούλτης Δημήτρης: 6937230100 

Φωτεινός Θρασύβουλος: 6977282328 

Mail: epitropi.epikoinonias@gmail.com 

 

 

 

 Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

Η Γενική Γραμματέας της ΕΟΤ 
 

 

Έβελυν Παπαδοπούλου 


