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ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Τ. 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2020 

Οι αθλητές των Εθνικών Ομάδων επιλέγονται κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Επιτροπής, 

μετά από πρόταση των Ομοσπονδιακών Προπονητών και έγκρισης από το Δ.Σ. της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Τοξοβολίας.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Η πρόσκληση και συμμετοχή των αθλητών-τριών στα εθνικά συγκροτήματα, αποτελεί, γι' 

αυτούς αλλά και τα σωματεία τους, αναμφισβήτητη τιμητική διάκριση, αναγνώριση και 

κορύφωση της αθλητικής τους ικανότητας και φιλοδοξίας. Το κύρος της διάκρισης αυτής 

καθιστά αδιανόητη την, χωρίς εύλογη αιτία, άρνηση αποδοχής της. 

 

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Προκειμένου να επιλεγεί ένας αθλητής να συμμετάσχει στην Εθνική Ομάδα πρέπει να έχει 

πετύχει τα όρια σε κάποιον από τους αγώνες που ορίζονται αναλυτικά παρακάτω ή στους 

διεθνείς αγώνες Ανοιχτού Χώρου της τρέχουσας χρονιάς. Παράλληλα, απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αθλητών στις Εθνικές Ομάδες για το έτος 2020, καθώς 

και τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα προνόμια που θα οριστούν από την Ομοσπονδία, 

(προτάσεις για λήψη χορηγιών ή υποτροφιών, προβολή μέσω του γραφείου τύπου, 

απαλλαγή από πληρωμή παραβόλων, δωρεάν χρήση των προπονητηρίων, κ.τ.λ.), αποτελούν 

τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Συμπεριφορά και χαρακτήρας 

2. Συνεργασία των σωματειακών προπονητών με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές σχετικά 

με την πορεία και  τις προπονήσεις των αθλητών καθώς και την επίλυση προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν 

Στις περιπτώσεις που είτε υπάρχει ισοβαθμία των αθλητών που έχουν πετύχει τα όρια για 

συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα, είτε ο αριθμός των αθλητών που έχουν πετύχει τα όρια 

συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα είναι μεγαλύτερος από τον τελικό αριθμό συμμετεχόντων 

αθλητών σε αγώνες εξωτερικού που θα αποφασίσει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ., τότε οι παράμετροι 

που θα έχουν σημαντική βαρύτητα στην τελική επιλογή των αθλητών είναι οι εξής: 
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1. Διακρίσεις σε μεγάλους διεθνείς αγώνες όπως Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά 
Πρωταθλήματα 

2. Αυξητική τάση στις επιδόσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά 

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

4. Ηλικία 

5. Συμμετοχή σε κοινές προπονήσεις, camp και εσωτερικούς αγώνες 

 

Σε περίπτωση που κανένας αθλητής δεν πετύχει τα όρια για συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα, 

σημαντικό ρόλο για την τελική επιλογή των αθλητών  θα έχουν οι εξής παράμετροι: 

1. Επιδόσεις στους αγώνες πρόκρισης που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω 

2. Σταθερότητα στις επιδόσεις κατά τη διάρκεια κάθε τρέχοντος έτους 

3. Συμμετοχή σε κοινές προπονήσεις, camp, εσωτερικούς αγώνες καθώς και στα προγράμματα 
εκγύμνασης που θα γίνονται κατά τη διάρκεια των camp ή των προπονήσεων. 

4. Διακρίσεις σε μεγάλους διεθνείς αγώνες όπως Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια ή Ευρωπαϊκά 
Πρωταθλήματα 

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

6. Ηλικία 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Οι αθλητές που έχουν επιτύχει τα όρια Εθνικών Ομάδων όπως αυτά ορίζονται παρακάτω ή 

έχουν συμμετάσχει έστω και μία φορά σε αποστολή με τις Εθνικές Ομάδες με πλήρη 

κάλυψη δαπανών από την Ε.Ο.Τ (με εξαίρεση των αποστολών που θα συμμετέχουν στους 

αγώνες διακρατικής συμφωνίας Ελλάδος-Κύπρου), θα έχουν τις παρακάτω παροχές: 

1. Απαλλαγή για την τρέχουσα χρονιά από πληρωμή παραβόλων στους αγώνες που 
διοργανώνει η ΕΟΤ  

2. Δωρεάν χρήση για την τρέχουσα χρονιά των προπονητηρίων της Ομοσπονδίας  

3. Κάλυψη της προετοιμασίας τους σχετικά με τη βελτίωση φυσικής κατάστασης και 
αποκατάστασης 

4. Κάλυψη από αθλητικό ψυχολόγο σε περίπτωση που αυτό απαιτείται 

5. Κάλυψη των εξόδων τους για τις απαιτήσεις των Εθνικών Ομάδων για αθλητές εκτός 
Αττικής (οδοιπορικά) 

6. Παροχή υλικών ανάλογα με τη δυνατότητα της Ομοσπονδίας 

7. Προβολή μέσω του γραφείου τύπου της Ομοσπονδίας 

8. Πριμ για τις επιτυχίες και προκρίσεις σε Διεθνείς Αγώνες 

9. Προτάσεις από την ΕΟΤ για λήψη χορηγιών και υποτροφιών. Σε κάθε περίπτωση οι 
αθλητές των Εθνικών Ομάδων θα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως την Ομοσπονδία για 
τους τυχόν χορηγούς τους. 



 

 
 

 

ΟΑΚΑ Ανοιχτό Κολυμβητήριο - Οδός Σπύρου Λούη (Είσοδος Δ - Ισόγειο) ΤΚ:15123 - ΜΑΡΟΥΣΙ ● T: 2106400186, 2106400109  F: 2106400347 

Email: info@archery.org.gr ● www.archery.org.gr 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι αθλητές οι οποίοι έχουν ήδη λάβει ή θα λάβουν μελλοντικά χρηματική 

υποστήριξη (υποτροφία, χορηγία κλπ.) από οποιονδήποτε φορέα μετά από πρόταση της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, είναι επιβεβλημένο:  

1. Να συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα προετοιμασίας και σε όλες τις καθορισμένες 

εκδηλώσεις (προπονήσεις, αγώνες, camp, συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις κ.λ.π.) που 

διοργανώνει η Ε.Ο.Τ. όταν υπάρχει σχετική κλήση τους.  

2. Να δηλώνουν γραπτώς, με υπογραφή τους  ή του κηδεμόνα (στην περίπτωση ανήλικου 

αθλητή), την αδυναμία συμμετοχής τους σε οποιαδήποτε δράση της Ε.Ο.Τ. στην οποία 

έχουν κληθεί, αναφέροντας τους λόγους απουσίας τους.  

Οι αθλητές που δεν είναι συνεπείς στις παραπάνω υποχρεώσεις, δεν θα συμπεριλαμβάνονται 

σε μελλοντικές προτάσεις επιχορηγήσεων, ενώ η Ε.Ο.Τ. επιφυλάσσεται να επιβάλλει 

κυρώσεις αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Εθνική Ομάδα. Παράλληλα, οι 

σωματειακοί προπονητές των παραπάνω αθλητών θα πρέπει να συνεργάζονται με τον 

Ομοσπονδιακό προπονητή και να τον ενημερώνουν για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον 

αθλητή, τόσο προπονητικά όσο και σε θέματα φυσικής κατάστασης ή ψυχολογίας. 

 

ΟΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ 

Οι αθλητές που θα επιτύχουν τα παρακάτω όρια έχουν τις προϋποθέσεις για να 

συμμετέχουν στους διεθνείς αγώνες του 2020 με δαπάνη της Ομοσπονδίας. 

 

Κατηγορία Ανδρών - Γυναικών:  

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου  

Άνδρες 660,  Γυναίκες 650 

Παγκόσμια Κύπελλα ανοικτού χώρου  

Άνδρες 660,  Γυναίκες 650 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου  

Άνδρες 650,  Γυναίκες 640 

Ευρωπαϊκά Κύπελλα ανοικτού χώρου  

Άνδρες 650,  Γυναίκες 640 

 

Κατηγορία Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών: 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου  

Ν. Άνδρες 630,  Ν. Γυναίκες 620 
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Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου  
Ν. Άνδρες 620,  Ν. Γυναίκες 610 

Ευρωπαϊκά Κύπελλα ανοικτού χώρου  
Ν. Άνδρες 620,  Ν. Γυναίκες 610 
 

Κατηγορία Εφήβων - Νεανίδων: 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου  
Έφηβοι  660,  Νεανίδες  650 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου  
Έφηβοι 650,  Νεανίδες  640 

Ευρωπαϊκά Κύπελλα ανοικτού χώρου  
Έφηβοι 640,  Νεανίδες  630 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που αθλητής μικρότερης κατηγορίας πετύχει τα όρια που 

αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη κατηγορία, η επίδοση αυτή δεν θα ληφθεί υπόψιν, εκτός εάν η 

επίδοση επιτευχθεί με συμμετοχή του αθλητή σε αγώνα της μεγαλύτερης κατηγορίας ή σε 

οποιαδήποτε κατηγορία ίδιας αγωνιστικής απόστασης σε Ευρωπαϊκούς αγώνες της WAE και 

παγκόσμιους αγώνες της WA. 

Οι διεθνείς αγώνες με ιδιαίτερη σημασία για τους αθλητές Εθνικών Ομάδων είναι: 

✔ 18-24/5/2020 Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου, ΤΟΥΡΚΙΑ  
(πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020).  

✔ 21-28/6/2020 WORLD CUP Stage 3, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
(πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020).  

✔ 17-22/8/2020 Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων, ΑΓΓΛΙΑ. 

Επιπλέον, για την καλύτερη προετοιμασία των αθλητών θα υπάρξει συμμετοχή στους εξής 

αγώνες προετοιμασίας: 

● VERONICA’S CUP, (η ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί) ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

● EUROPEAN GRAND PRIX, 9-13/6/2020, ΚΡΟΑΤΙΑ 

● YOUTH CUP, 6-11/7/2020, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων αθλητών θα καθορισθεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ. μετά από την οριστικοποίηση και 

έγκριση του προτεινόμενου  προϋπολογισμού. 

Αναλυτικότερα οι αγώνες πρόκρισης:  

Για την πρόκριση σε όλους τους διεθνείς αγώνες θα ληφθεί υπόψιν το άθροισμα των 2 

καλύτερων επιδόσεων που είναι πάνω από τα όρια που ορίστηκαν (σε περίπτωση που 

υπάρχει μόνο μία επίδοση πάνω από τα όρια η δεύτερη θεωρείται μηδέν). 
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Για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 18-24/5/2020 θα ληφθούν υπόψιν οι επιδόσεις στους 

παρακάτω αγώνες: 

o 29/2-1/3/2020 

o 21-22/3/2020 

o 11-12/4/2020 

Για το WORLD CUP stage 3 21-28/6/2020 και στο Ευρωπαϊκό GRAND PRIX 9-13/6/2020, θα 

ληφθούν υπόψιν οι επιδόσεις στους παρακάτω αγώνες: 

o 29/2-1/3/2020 

o 21-22/3/2020  

o 11-12/4/2020 

o 9-10/5/2020 (Πρωτάθλημα Α.Χ. Ολυμπιακού Τόξου) 

Για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Νέων 06-11/07/2020 θα ληφθούν υπόψιν οι επιδόσεις στους 

παρακάτω αγώνες: 

o 21-22/3/2020  

o 11-12/4/2020 

o 9-10/5/2020 (Πρωτάθλημα Α.Χ. Ολυμπιακού Τόξου) 

Για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 17-22/8/2020  θα ληφθούν υπόψιν οι επιδόσεις 

στους παρακάτω αγώνες: 

o 21-22/3/2020 

o 11-12/4/2020 

o 9-10/5/2020 (Πρωτάθλημα Α.Χ. Ολυμπιακού Τόξου) 

o 6-11/7/2020 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός αθλητή στην Εθνική Ομάδα είναι να έχει 

συμμετάσχει σε τουλάχιστον 2 από τους 3 ή 4 αγώνες που ορίζονται ως πρόκριση για κάθε 

διεθνή αγώνα. 
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2. ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ 

Οι αθλητές που θα επιτύχουν τα παρακάτω όρια έχουν τις προϋποθέσεις για να 

συμμετέχουν στους διεθνείς αγώνες του 2020 με δαπάνη της Ομοσπονδίας. 

Κατηγορία Ανδρών 690 

Κατηγορία Γυναικών 680 

Κατηγορία Ν. Ανδρών 685 

Κατηγορία Ν. Γυναικών 680 

Κατηγορία Εφήβων 680 

Κατηγορία Νεανίδων 680 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που αθλητής μικρότερης κατηγορίας πετύχει τα όρια που 

αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη κατηγορία, η επίδοση αυτή δεν θα ληφθεί υπόψιν, εκτός εάν η 

επίδοση επιτευχθεί με συμμετοχή του αθλητή σε αγώνα της μεγαλύτερης κατηγορίας ή σε 

οποιαδήποτε κατηγορία ίδιας αγωνιστικής απόστασης σε Ευρωπαϊκούς αγώνες της WAE και 

παγκόσμιους αγώνες της WA. 

 

Οι διεθνείς αγώνες με ιδιαίτερη σημασία για τους αθλητές Εθνικών Ομάδων είναι: 

✔  18-24/5/2020 Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου, ΤΟΥΡΚΙΑ  

✔  21-28/6/2020  WORLD CUP stage 3, ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

✔  17-22/8/2020 Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων, ΑΓΓΛΙΑ. 

✔ 9-13/6/2020 EUROPEAN GRAND PRIX, ΚΡΟΑΤΙΑ 

✔ 6-11/7/2020 YOUTH CUP, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων αθλητών θα καθορισθεί από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ. μετά από την οριστικοποίηση και 

έγκριση του προτεινόμενου  προϋπολογισμού. 

Για όλους τους διεθνείς αγώνες θα ληφθεί υπόψιν το άθροισμα των 2 καλύτερων 

επιδόσεων που είναι πάνω από τα όρια που ορίστηκαν  (σε περίπτωση που υπάρχει μόνο 

μία επίδοση πάνω από τα όρια η δεύτερη θεωρείται μηδέν) στους παρακάτω αγώνες: 

o 21-22/03/2020  

o 11-12/04/2020   

o 25-26/04/2020 (Πρωτάθλημα Α.Χ. Σύνθετου Τόξου) 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός αθλητή στην Εθνική Ομάδα είναι να έχει 

συμμετάσχει σε τουλάχιστον 2 από τους 3 παραπάνω αγώνες. 

Από τις προαναφερθείσες διαδικασίες επιλογής αθλητών εξαιρείται ο αγώνας της διακρατικής συμφωνίας 

Ελλάδος-Κύπρου, όπου ο αριθμός και η κατηγορία των αθλητών θα καθορισθούν μετά από εισήγηση των 

Ομοσπονδιακών Προπονητών και έγκριση του ΔΣ της  Ε.Ο.Τ.  
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ΑΓΩΝΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Οι αθλητές που θα επιτύχουν τα παρακάτω όρια έχουν τις προϋποθέσεις για να 

συμμετέχουν στους διεθνείς αγώνες κλειστού χώρου του 2020 με δαπάνη της 

Ομοσπονδίας. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ 

Άνδρες 580 

Γυναίκες 580 

Ν. Άνδρες 570 

Ν. Γυναίκες 570 

Έφηβοι 570 

Νεάνιδες 570 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ  

Για όλες τις κατηγορίες 580 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που αθλητής μικρότερης κατηγορίας πετύχει τα όρια που 

αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη κατηγορία, η επίδοση αυτή δεν θα ληφθεί υπόψιν, εκτός εάν η 

επίδοση επιτευχθεί με συμμετοχή του αθλητή σε αγώνα της μεγαλύτερης κατηγορίας ή σε 

οποιαδήποτε κατηγορία ίδιας αγωνιστικής απόστασης σε Ευρωπαϊκούς αγώνες της WAE και 

παγκόσμιους αγώνες της WA. 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Οι αθλητές που έχουν επιτύχει τα όρια Εθνικών Ομάδων όπως αυτά ορίζονται παραπάνω ή 
έχουν συμμετάσχει έστω και μία φορά σε αποστολή με τις Εθνικές Ομάδες με πλήρη 
κάλυψη δαπανών από την Ε.Ο.Τ θα έχουν τις παρακάτω παροχές: 

1. Απαλλαγή για την τρέχουσα χρονιά από πληρωμή παραβόλων στους αγώνες Κλειστού 
Χώρου που διοργανώνει η ΕΟΤ  

2. Δωρεάν χρήση για την τρέχουσα χρονιά του κλειστού προπονητηρίου της Ομοσπονδίας  

CAMP ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Για την έγκαιρη και εύρυθμη προετοιμασία και λειτουργία των Εθνικών Ομάδων, τα camp, 
όπως έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την 1672/08-10-2019 ανακοίνωση, από 17-19/01/2020 
έως 13-15/04/2020 χαρακτηρίζονται camp Προεθνικής Ομάδας. Η συμμετοχή των αθλητών 
που θα κληθούν είναι επιβεβλημένη για τη μελλοντική επιλογή τους στην Εθνική Ομάδα και 
θα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους αθλητές του 
Ολυμπιακού τόξου που διαμένουν εκτός Αττικής στα πλαίσια της Ολυμπιακής 
προετοιμασίας καθώς και τα έξοδα μετακίνησης για αθλητές του Σύνθετου τόξου που 
διαμένουν εκτός Αττικής.    
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ  

ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Οι αθλητές που θα επιτύχουν τα παρακάτω όρια κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς σε 

επίσημους αγώνες εσωτερικού ή εξωτερικού θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

διεθνείς αγώνες ως μέλη των Εθνικών Ομάδων με δαπάνη των σωματείων τους, τα οποία 

θα πρέπει να καλύψουν όλα τα έξοδα συμμετοχής, ρουχισμού και συμμετοχής σε camp 

προετοιμασίας Εθνικών Ομάδων που θα διοργανώσει η ΕΟΤ  για τον αντίστοιχο αγώνα που 

επιθυμούν να συμμετέχουν. 

 

ΟΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ 

 

Κατηγορία Ανδρών-Γυναικών: 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου  
Άνδρες 650,  Γυναίκες 640 

Παγκόσμια Κύπελλα ανοικτού χώρου  
Άνδρες 650,  Γυναίκες 640 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου  
 Άνδρες 640,  Γυναίκες 630 

Ευρωπαϊκά Κύπελλα ανοικτού χώρου  
 Άνδρες 640,  Γυναίκες 630 
 
Κατηγορία Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών: 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου  
Ν. Άνδρες 620, Ν. Γυναίκες 610 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου  
Ν. Άνδρες 610, Ν. Γυναίκες 605 

Ευρωπαϊκά Κύπελλα ανοικτού χώρου  
Ν. Άνδρες 610, Ν. Γυναίκες 605 
 
Κατηγορία Εφήβων –Νεανίδων: 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου  
Έφηβοι  650,  Νεάνιδες  640 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοικτού χώρου  
Έφηβοι  640,  Νεάνιδες  630 

Ευρωπαϊκά Κύπελλα ανοικτού χώρου  
 Έφηβοι 630,  Νεάνιδες  620 
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ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ 

Για όλους τους διεθνείς αγώνες 

Άνδρες 685 

Γυναίκες 675 

Ν. Άνδρες 680 

Ν. Γυναίκες 675 

Έφηβοι 675 

Νεάνιδες 675 

 

ΟΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Τα παρακάτω όρια θα πρέπει να επιτευχθούν σε οποιοδήποτε αγώνα κλειστού χώρου της 

τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (Νοέμβριος 2019 – Φεβρουάριος2020) και σε 

οποιαδήποτε ηλικιακή κατηγορία 

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ 

Άνδρες 565 

Γυναίκες 565 

Ν. Άνδρες 560 

Ν. Γυναίκες 560 

Έφηβοι 560 

Νεάνιδες 560 

 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ  

Για όλες τις κατηγορίες 570 

  

Με αθλητικούς χαιρετισμούς 

 
 
  Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

   
 Δρ. Πέτρος Συναδινός Έβελυν Παπαδοπούλου 
 


