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ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΟΤ 
 
Θέμα: Τρόπος πρόκρισης Εθνικών Ομάδων το 2021 και Νέα όρια Α’ κατηγορίας για το 2022 
 
Σας ενημερώνουμε για τον τρόπο πρόκρισης Εθνικών Ομάδων για το 2021, έχοντας σαν δεδομένη την 
διεξαγωγή των διεθνών αγώνων και των αγώνων πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο. 
 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η  ολική ή μερική υλοποίηση του αγωνιστικού προγράμματος 2021 θα εξαρτηθεί 
από την πορεία της πανδημίας και την ημερομηνία επανεκκίνησης της αγωνιστικής δραστηριότητας που θα 
ανακοινωθεί από το κράτος. 
 
Τρόπος πρόκρισης για τους διεθνείς αγώνες του 2021: 
 

1. European Grand Prix – POREC 16-21/03/21 
 

Αγώνας πρόκρισης: 20-21/02/20 – ΟΑΚΑ 
 

Όρια για συμμετοχή στον αγώνα με έξοδα της Ομοσπονδίας: 
ΟΛ/Α 635, ΟΛ/Γ 625 
ΣΥΝ/Α 680, ΣΥΝ/Γ 675 
 

Ο τελικός αριθμός αθλητών θα προσδιοριστεί μετά από την τελική έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 
από τη ΓΓΑ. 
 

Στόχος για τον αγώνα είναι η προετοιμασία των αθλητών/τριων του Ολυμπιακού τόξου για τους αγώνες 
πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΥΟ και για το Σύνθετο τόξο η διάκριση – μετάλλιο 
 

Όρια για συμμετοχή αθλητών/τριων στον αγώνα με έξοδα των σωματείων τους: 
ΟΛ/Α 620, ΟΛ/Γ 610 
ΣΥΝ/Α 675, ΣΥΝ/Γ 670 
 

2. European Outdoor Championships – Antalya 31/5-6/6/21 και Word Cup Stage 3 – Paris 22-27/06/21 
 

Αγώνες πρόκρισης: 3-4/04/21 – ΟΑΚΑ, 17-18/04/21 – ΟΑΚΑ, 24-25/04/21 – ΟΑΚΑ 
 

Θα υπολογιστεί ο μέσος όρος των 2 καλύτερων επιδόσεων από τους 3 αγώνες. 
Για το Σύνθετο τόξο, κάθε επίδοση αγώνα που δεν είναι πάνω από το όριο, προσμετρείται ως μηδέν. 
 

Όρια για συμμετοχή στους αγώνες με έξοδα της Ομοσπονδίας: 
ΟΛ/Α 660, ΟΛ/Γ 650 
ΣΥΝ/Α 690, ΣΥΝ/Γ 685 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι σε έναν τουλάχιστον αγώνα ο αθλητής/τρια να έχει πετύχει τα 
προβλεπόμενα όρια και ο μέσος όρος του να μην είναι κατώτερος από αθλητή/τρια που δεν έχει πετύχει τα 
όρια σε κανέναν αγώνα. 
 

Παράδειγμα για το Ολυμπιακό τόξο: 
Αθλητής 1: 662, 610 ΜΟ:636 
Αθλητής 2: 640, 636 ΜΟ: 638 
Σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής 1 δεν μπορεί να συμμετέχει στην Εθνική Ομάδα με έξοδα της 
Ομοσπονδίας παρόλο που έχει πετύχει το όριο. 
 

Παράδειγμα για το Σύνθετο τόξο: 
Αθλητής 1: 692, 680 Θεωρητικά ο ΜΟ είναι 686 
Αθλητής 2: 688, 686 Θεωρητικά ο ΜΟ είναι 687 
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Σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής 1 δεν μπορεί να συμμετέχει στην Εθνική Ομάδα με έξοδα της 
Ομοσπονδίας παρόλο που έχει πετύχει το όριο. 
 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 αθλητών, προηγείται ο αθλητής με την καλύτερη επίδοση σε αγώνα και σε 
περίπτωση που υπάρχει και εκεί ισοβαθμία θα μετρήσει η επίδοση του δεύτερου καλύτερου αγώνα. 
 

Όρια για συμμετοχή αθλητών στον αγώνα με έξοδα των σωματείων τους: 
ΟΛ/Α 640, ΟΛ/Γ 630 
ΣΥΝ/Α 680, ΣΥΝ/Γ 675 
 

Λόγω του ότι οι 2 αυτοί αγώνες αποτελούν πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΥΟ για το 
Ολυμπιακό τόξο, σε περίπτωση που σε μια ή και στις 2 κατηγορίες (ΟΛ/Α και ΟΛ/Γ) κανένας αθλητής/τρια 
δεν πετύχει το προβλεπόμενο όριο, η Ομοσπονδία θα επιλέξει τον αθλητή/τρια κάθε κατηγορίας με τον 
καλύτερο μέσο όρο. 
 

Για το Σύνθετο τόξο η Ομοσπονδία δεν θα επιλέξει για συμμετοχή αθλητές σε κατηγορία που δεν έχει 
επιτευχθεί το αντίστοιχο όριο. 
 

Ο τελικός αριθμός αθλητών θα προσδιοριστεί μετά από την τελική έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 
από τη ΓΓΑ. 
 

3. European Youth Cup – CATEZ 17-22/05/21 
 

Αγώνες πρόκρισης: 13-14/03/21 – ΟΑΚΑ, 3-4/04/21 – ΟΑΚΑ, 10-11/04/21 – ΟΑΚΑ 
 

Θα υπολογιστεί ο μέσος όρος των 2 καλύτερων επιδόσεων από τους 3 αγώνες. 
Για το Σύνθετο τόξο, κάθε επίδοση αγώνα που δεν είναι πάνω από το όριο προσμετρείται ως μηδέν. 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι σε έναν τουλάχιστον αγώνα ο αθλητής ή η αθλήτρια να έχει πετύχει τα 
προβλεπόμενα όρια και ο μέσος όρος του να μην είναι κατώτερος από αθλητή που δεν έχει πετύχει τα όρια 
σε κανέναν αγώνα. 
 

Όρια για συμμετοχή στους αγώνες με έξοδα της Ομοσπονδίας  
ΟΛ/ΝΑ 635, ΟΛ/ΝΓ 625 
ΟΛ/Ε 650, ΟΛ/Ν 640 
ΣΥΝ/ΝΑ 685,ΣΥΝ/Ν 680 
ΣΥΝ/Ε 680, ΣΥΝ/Ν 680 
 

Όρια για συμμετοχή αθλητών στον αγώνα με έξοδα των σωματείων τους: 
ΟΛ/ΝΑ 620, ΟΛ/ΝΓ 610 
ΟΛ/Ε 635, ΟΛ/Ν 625 
ΣΥΝ/ΝΑ 680, ΣΥΝ/ΝΓ 675 
ΣΥΝ/Ε 675, ΣΥΝ/Ν 675 
 
Ο τελικός αριθμός αθλητών θα προσδιοριστεί μετά από την τελική έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 
από τη ΓΓΑ. 

 
4. European Youth Cup – BUCHAREST 2-8/08/21 

 

Αγώνες πρόκρισης: 13-14/03/21 – ΟΑΚΑ, 3-4/04/21 – ΟΑΚΑ, 10-11/04/21 – ΟΑΚΑ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ Α.Χ. 
8-9/05/20 – ΟΑΚΑ 
 

 Θα υπολογιστεί ο μέσος όρος των 2 καλύτερων επιδόσεων από τους 4 αγώνες. 
Για το Σύνθετο τόξο, κάθε επίδοση αγώνα που δεν είναι πάνω από το όριο προσμετρείται ως μηδέν. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι σε έναν τουλάχιστον αγώνα ο αθλητής ή η αθλήτρια να έχει πετύχει τα 
προβλεπόμενα όρια και ο μέσος όρος του να μην είναι κατώτερος από αθλητή που δεν έχει πετύχει τα όρια 
σε κανέναν αγώνα. 
 

Όρια για συμμετοχή στους αγώνες με έξοδα της Ομοσπονδίας  
ΟΛ/ΝΑ 635, ΟΛ/ΝΓ 625 
ΟΛ/Ε 650, ΟΛ/Ν 640 
ΣΥΝ/ΝΑ 685,ΣΥΝ/Ν 680 
ΣΥΝ/Ε 680, ΣΥΝ/Ν 680 
 
Όρια για συμμετοχή αθλητών στον αγώνα με έξοδα των σωματείων τους: 
ΟΛ/ΝΑ 620, ΟΛ/ΝΓ 610 
ΟΛ/Ε 635, ΟΛ/Ν 625 
ΣΥΝ/ΝΑ 680, ΣΥΝ/ΝΓ 675 
ΣΥΝ/Ε 675, ΣΥΝ/Ν 675 
 
Ο τελικός αριθμός αθλητών θα προσδιοριστεί μετά από την τελική έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 
από τη ΓΓΑ. 
 
 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ 
Από το 2022 θα ισχύσουν τα παρακάτω όρια για άνοδο στην Α’ κατηγορία: 
 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 
2Χ18 
ΟΛ/Α 530, ΟΛ/Γ 520 
 
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 
2Χ70 
ΟΛ/Α 535, ΟΛ/Γ 500 
ΟΛ/ΝΑ 400, ΟΛ/ΝΓ 390 
2Χ60 
ΟΛ/Ε 400, ΟΛ/Ν 390 
 

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες τα όρια παραμένουν ίδια. 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

Ο Πρόεδρος                                        Η Γενική Γραμματέας 

                                                          
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                  Έβελυν Παπαδοπούλου 
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