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Αγαπητοί αθλητές, προπονητές, κριτές, παράγοντες, και στελέχη της Ομοσπονδίας, 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην οικογένεια της τοξοβολίας, 
ανέστειλε πολύ έγκαιρα τόσο την λειτουργία των προπονητηρίων όσο και των προγραμματισμένων 
αγώνων καθώς και τη λειτουργία των γραφείων της Ομοσπονδίας, προλαβαίνοντας την διασπορά του 
ιού COVID-19 ανάμεσά μας. 
Δυστυχώς, σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή στοιχεία, ο ρυθμός μετάδοσης δεκαπλασιάστηκε στο 
διάστημα των τελευταίων 14 ημερών, δείχνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης. 
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε από κοινού με την Οργανωτική Επιτροπή  ΤΟΚΥΟ2020 την 
μετάθεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων για το 2021. Ακολουθώντας την απόφαση 
αυτή, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τοξοβολίας προέβη σε παράταση της αναστολής όλων των αθλητικών 
δραστηριοτήτων τοξοβολίας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Το πρόγραμμα των αγώνων καθώς και ο νέος 
τρόπος πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες θα ανακοινωθούν όταν οι 
εξελίξεις επιτρέψουν την υλοποίηση ενός τέτοιου προγραμματισμού.  
(https://worldarchery.org/news/178290/world-archery-extends-hiatus-international-competition-until-
30-june) 
Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας είναι για την ώρα ικανοποιητική λόγω των 
έγκαιρων μέτρων που έλαβε η πολιτεία αλλά και της συμμόρφωσης των πολιτών, κρίνεται ακόμα πιο 
αναγκαίο να τηρούμε τα μέτρα πρόληψης χωρίς να υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση. 
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και συμβάλουμε στην προσπάθεια που καταβάλει η πολιτεία ώστε να μπορέσουμε σε 
μερικές εβδομάδες να ξαναγυρίσουμε ΟΛΟΙ στην καθημερινότητα μας και να απολαύσουμε το 
αγαπημένο μας άθλημα. 
Η Ομοσπονδία, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, προετοιμάζει ήδη το νέο σχεδιασμό του αγωνιστικού 
προγράμματος του 2020 καθώς και τον προγραμματισμό προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων ώστε με 
την λήξη των περιοριστικών μέτρων να επανέρθουμε στην αθλητική μας καθημερινότητα όσο πιο άμεσα 
γίνεται.   
Θα σας κρατούμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις τόσο με επιστολές όσο και μέσω του site και των 
μέσων μαζικής δικτύωσης της ΕΟΤ. 
Είμαστε σίγουροι ότι για ακόμα μία φορά θα πετύχουμε τον στόχο μας που αυτή τη φορά θα είναι να 
μείνουμε υγιείς δείχνοντας ότι ξέρουμε να αγωνιζόμαστε με υπομονή και  χωρίς να τα παρατάμε ποτέ.. 
 
Καλή δύναμη σε όλους… 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                         Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                    
                     Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                  Έβελυν Παπαδοπούλου                                                              
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