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Προς τα Σωματεία της Ε.Ο.Τ. 
 

 
 

Θέμα: Ανακοίνωση για το τροποποιημένο Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020 και το νέο τρόπο  

             διεξαγωγής Πρωταθλήματος Α.Χ. και Κυπέλλου 

 

Το ΔΣ της ΕΟΤ, μετά από την εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και της Επιτροπής Πρωταθλημάτων και 
Αγώνων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την νέα πραγματικότητα μετά την πανδημία του Covid-19, αποφάσισε να 
τροποποιήσει το Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2020, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
του τα ακόλουθα: 

1. Την ανάγκη προσαρμογής στα υγειονομικά πρωτόκολλα 

2. Την παρότρυνση από το κράτος για μείωση κατά το δυνατόν των μετακινήσεων, σε συνδυασμό με    
               τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι αθλητές να ανταπεξέρθουν οικονομικά σε πολλές και μακρινές  
               μετακινήσεις από τον τόπο κατοικίας τους που απαιτούν και διαμονή 

3. Την ανησυχία για το επικείμενο νέο κύμα κορωναϊού που καθιστά σχεδόν απίθανη την άρση των  
               υγειονομικών πρωτοκόλλων έως το τέλος της χρονιάς 

4. Την σταδιακή επανένταξη των αθλητών σε αγώνες ώστε να επανέρθουν ομαλά στην ενεργό δράση 

5. Την προσπάθεια να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι βαθμολογούμενοι αγώνες, ώστε να   
               διαταραχθεί το λιγότερο δυνατό η φετινή αγωνιστική κανονικότητα. 

6. Την μέχρι στιγμής αναστολή όλων των διεθνών αγώνων από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. 
 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το Πρωτάθλημα Α.Χ. και το Κύπελλο Ανδρών-Γυναικών, για το 2020  τροποποιείται 
ο τρόπος διεξαγωγής τους  και θα διεξαχθούν ως εξής: 
 

Α.  Ένας κοινός και για τις 2 διοργανώσεις προκριματικός αγώνας που θα διεξαχθεί ταυτόχρονα και στις 3     
     έδρες Τοπικών Επιτροπών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα).  

Β.  Τους τελικούς του Πρωταθλήματος Α.Χ. 

Γ.  Τους τελικούς του Κυπέλλου 

Οι αθλητές θα μπορούν να δηλωθούν για τον προκριματικό αγώνα στην πόλη της επιλογής τους, 
ανεξάρτητα του που ανήκει το σωματείο τους. 

Από τον αγώνα αυτό θα προκύψουν οι 16 καλύτεροι αθλητές ανά κατηγορία στο Ολυμπιακό και Σύνθετο 
τόξο Ανδρών και Γυναικών με τον παρακάτω τρόπο: 

• Οι 13 καλύτερες επιδόσεις ανά κατηγορία 

• Η καλύτερη επίδοση από κάθε πόλη αφού αφαιρεθούν οι 13 καλύτερες ( μία από Αθήνα, μία από  
              Θεσσαλονίκη και μία από Πάτρα) 

Οι 16 αθλητές θα αγωνιστούν στους τελικούς και του Πρωταθλήματος Α.Χ. και του Κυπέλλου, στο 
Ολυμπιακό Προπονητήριο «Ε. Ψάρρα» στο ΟΑΚΑ. 
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Οι τελικοί θα περιλαμβάνουν γύρο κατάταξης 2x70 και 2x50 αντίστοιχα για το Ολυμπιακό και Σύνθετο τόξο 
και ατομικούς Ολυμπιακούς Γύρους. 

Ανάλογα με τους συμμετέχοντες αθλητές, θα αποφασιστεί αν στους τελικούς θα υπάρξουν ομαδικά ή 
μεικτά ομαδικά αγωνίσματα. 

Διευκρινίζεται ότι όλο το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που 
θα υπάρξουν μέχρι το τέλος της χρονιάς καθώς και τις οδηγίες που θα υπάρχουν από την ΓΓΑ, την 
υγειονομική Επιτροπή και τον ΕΟΔΥ. 

Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειες όλων μας θα βοηθήσουν στην επίτευξη του φετινού στόχου που είναι πρώτα 
από όλα η προστασία των συμμετεχόντων και η συνέχιση της λειτουργίας του αθλήματός μας παρά τις 
μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε  όλοι (σωματεία, αθλητές, προπονητές, κριτές, διοίκηση) και 
ανεξάρτητα από τις επικείμενες εξελίξεις της πανδημίας. 

 

 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                                      Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                                  
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                Έβελυν Παπαδοπούλου 


