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Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 2019-2020 

 

 

Σας διαβιβάζουμε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΑΛΕΝΤΩΝ και παρακαλούμε για τη 
συμπλήρωση και αποστολή στην ΕΟΤ της συνημμένης Φόρμας ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, έως τις 18 Νοεμβρίου 2019. 
 
 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                         Ο Πρόεδρος                                             Η Γενική Γραμματέας 

                                                             
                     Δρ. Πέτρος Συναδινός                                    Έβελυν Παπαδοπούλου                                                              
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΣΑΛΕΝΣΩΝ 2019 – 2020 

«Βάηω Στόχο ςτθ Ζωι μου» 

 

Η πρϊιμθ και ςε μικρι θλικία αναγνϊριςθ του ακλθτικοφ ταλζντου αποκτά όλο και 

μεγαλφτερθ ςθμαςία, αφοφ ζχει γίνει πλζον αντιλθπτό ότι για να υπάρξει θ επιτυχία ςτον 

ακλθτιςμό, απαιτείται θ ανάδειξθ των ταλαντοφχων ακλθτϊν με βάςθ ςυςτθματικά και 

αντικειμενικά κριτιρια που να αξιολογοφν τόςο τισ φυςικζσ ικανότθτεσ και δυνατότθτζσ τουσ, όςο 

και τουσ παράγοντεσ απόδοςισ τουσ. Για τθν περίοδο 2019–2020θ Ελλθνικι Ομοςπονδία 

Τοξοβολίασ, με τθν υποςτιριξθ τθσ Ελλθνικισ Ολυμπιακισ Επιτροπισ και ςτόχο τθ ςυμμετοχι 

ακλθτϊν ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ Νζων, κα διοργανϊςει πρότυπο πρόγραμμα ανίχνευςθσ 

ταλζντων για παιδιά γεννθκζντα τα ζτθ 2005, 2006, 2007, 2009 και 2010. Αρχικά, το πρόγραμμα κα 

διοργανωκεί ςε τρείσ πόλεισ (Ακινα, Θεςςαλονίκθ και Πάτρα), θμζρεσ Σάββατο ι Κυριακι. Κατά τθ 

διάρκεια του προγράμματοσ οι επίδοξοι πρωτακλθτζσ κα ζρκουν ςε επαφι με κορυφαίουσ ακλθτζσ 

μασ και κα προπονθκοφν υπό τθν επίβλεψθ και κακοδιγθςθ των Ομοςπονδιακϊν Προπονθτϊν. 

Επιπλζον, κρίνεται επιβεβλθμζνθ θ παρουςία και ςυμβολι των προπονθτϊν τουσ ςτθν προςπάκεια 

ανάπτυξθσ και εξζλιξθσ τθσ ακλθτικισ πορείασ των ακλθτϊν και θ διαρκισ ςυνεργαςία τουσ με τθν 

Ε.Ο.Τ. ςτθν κατεφκυνςθ αυτι.  

Η ςυμβολι των ςωματείων τοξοβολίασ κα είναι κακοριςτικι ςτθν επιτυχία του 

προγράμματοσ και ςτθν προςπάκεια ανάπτυξθσ-εξζλιξθσ του ακλιματοσ μασ. Στο πρόγραμμα κα 

ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ εγγεγραμμζνοι μικροί ακλθτζσ από όλθ τθν Ελλάδα. Το πρϊτο 

πρόγραμμα ανίχνευςθσ ταλζντων κα πραγματοποιθκεί ςτθν Ακινα, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 

2019, ςτο Ο.Α.Κ.Α.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

9:30 – 11:00 Αγωνιςτικι προπόνθςθ 

                Test ελζγχου αγωνιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν ςε όλα τα παιδιά 

11:00 – 11:30 Επιλογι ακλθτϊν 

11:30 – 14:30 Διεξαγωγι προπόνθςθσ με τουσ ομοςπονδιακοφσ προπονθτζσ 

Για τθν ζγκαιρθ και εφρυκμθ λειτουργία τθσ  διοργάνωςθσ, είναι ςκόπιμο να ςυμπλθρωκοφν 

και να αποςταλοφν οι δηλώσεις συμμετοχής (ςυνημμένη φόρμα) των αθλητών μζχρι τις 

18/11/2019 στο e-mail: info@archery.org.gr. Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ μπορείτε να 

επικοινωνείτε με τουσ υπεφθυνουσ του προγράμματοσ (Κρεκοφκια Μαρία-Σουλιώτησ Γρηγόρησ) ςτα 

τηλ. 210 64 00 186, 210 6400109 . 

Σασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθν ςυνεργαςία ςασ. 
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