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Το 2020 χαρακτηρίστηκε από την πανδημία του Covid-19 και ήταν μια πρωτόγνωρη χρονιά για όλη την 
ανθρωπότητα και κατ’ επέκταση για τον αθλητισμό σε Παγκόσμιο Επίπεδο, ο οποίος στιγματίστηκε με την 
αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του ΤΟΚΥΟ. 
 

Τα περισσότερα αθλήματα δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν ενώ ελάχιστα πρωταθλήματα είχαμε σε 
Εθνικό επίπεδο. 
 

Στο άθλημά μας αναβλήθηκαν όλες οι διεθνείς οργανώσεις τόσο από την Παγκόσμια όσο και από την 
Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία. 
 

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, η τοξοβολία στην Ελλάδα ξεχώρισε με τις δράσεις της, κλείνοντας μια 
δύσκολη χρονιά με απόλυτη επιτυχία. 
 

Ο νόμος Ν 4726/2020 Αρθρ. 1 παρ. 4 και 6, με τον οποία η τοξοβολία εξαιρέθηκε από το ασυμβίβαστο για 
αθλητές και κριτές να είναι και μέλη διοικητικού συμβουλίου σωματείου, έδωσε μεγάλη ανάσα στα 
σωματεία μας. 
 

Με την ίδια νομοθετική (Ν 4726/2020 Αρθρ. 11 παρ. 13) ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα σε εμπείρους 
αθλητές τοξοβολίας να εκπαιδεύουν ανήλικους αθλητές χωρίς οικονομική αποζημίωση, πάγιο αίτημα των 
σωματείων που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα έξοδα που απαιτεί η πρόσληψη προπονητή. 
 

Συνεχίστηκε η διεξαγωγή της τοξοβολίας ως άθλημα επιλογής στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών, για όσους μήνες ήταν 
αυτό εφικτό, με πολύ μεγάλη συμμετοχή φοιτητών. 
 

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Χώρου είχε την τιμητική του αφού μετά από 31 χρόνια 
χρησιμοποιήθηκε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με συμμετοχή – ρεκόρ 300 αθλητών και αθλητριών.  
Ο αγώνας στήθηκε πάνω στα διεθνή πρότυπα με τους τελικούς να διεξάγονται ο καθένας ξεχωριστά, με 
ειδικά οπτικοακουστικά εφέ, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος στην Ελλάδα, 
και συνδυάστηκε με προωθητικές ενέργειες του αθλήματος, πολιτιστικές δράσεις, τηλεοπτική κάλυψη, και 
ζωντανή μετάδοση των τελικών μέσω του καναλιού στης Ομοσπονδίας στο YouTube. 
 

Η προβολή της τοξοβολίας στα ΜΜΕ, με άρθρα και ρεπορτάζ, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο και τις 
εφημερίδες από το Γραφείο Τύπου ανέβηκε κατακόρυφα. 
 
Η σύμβαση με το ΟΑΚΑ, αναφορικά με τα γραφεία της Ομοσπονδίας και το Ολυμπιακό ανοιχτό 
προπονητήριο «Ε. Ψάρρα», επεκτάθηκε έως το έτος 2025. 
 

Στο ανοιχτό προπονητήριο του ΟΑΚΑ έγινα όλες οι απαραίτητες μετατροπές ώστε η τοξοβολία να είναι από 
τα πρώτα αθλήματα που ξεκίνησαν τη δράση τους, ακολουθώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που 
εξασφάλισαν την ασφαλή επιστροφή των αθλητών μας. 
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Με σεβασμό στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα σωματεία και οι αθλητές λόγω της πανδημίας , η 
Ομοσπονδία διοργάνωσε για 2 μήνες αγώνες χωρίς παράβολο για όλους, ενώ το προπονητήριο παρέμεινε 
δωρεάν για όλους τους αθλητές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. 
 

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας, το αγωνιστικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με διεξαγωγή 
αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος Ανοιχτού Χώρου και του Κυπέλλου 
Ελλάδος σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, ακόμα και της κατηγορίας Παίδων-Κορασίδων, με προδιαγραφές 
διεθνών αγώνων και τελικούς με εναλλάξ βολές.  
 

Τονίζουμε ότι διοργανώθηκαν αγώνες σε όλη την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κατερίνη, Φλώρινα) πάντα 
με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων με την επίβλεψη της Ομοσπονδίας ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
συμμετοχής αθλητών από όλη την Ελλάδα σε αγώνες, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση εκτός νομού. 
 

Δημιουργήθηκε σύστημα εισόδου στο ΟΑΚΑ με τη χρήση του δελτίου αθλητικής ιδιότητας που εξασφάλιζε 
τον έλεγχο των παρευρισκόμενων στον αγωνιστικό χώρο και κατασκευάστηκε ηλεκτρονικό σύστημα 
καταγραφής αποτελεσμάτων, μέσω τηλεφώνων, το οποίο έδωσε την δυνατότητα άμεσης έκδοσης 
αποτελεσμάτων καθώς και της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων ανά βολή σε πραγματικό χρόνο τόσο 
στον αγωνιστικό χώρο όσο και διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος VELOS. 
 

Παράλληλα, διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία και χωρίς κανένα κρούσμα Covid οι 2 αγώνες διακρατικής 
συμφωνίας Ελλάδος-Κύπρου στην Αθήνα και στα Λεύκαρα, δίνοντας πολλές εμπειρίες στους αθλητές μας, 
σε μια χρονιά νεκρή από διεθνείς αγώνες. 
 

Ακολουθώντας τις αποφάσεις τις Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (WA) δημιουργήθηκε για πρώτη 
φορά επίσημη κατηγορία στο Barebow όπου έγιναν πολλές πανελλήνιες επιδόσεις, δείχνοντας την δυναμική 
της νέας κατηγορίας. 
 

Επιδόσεις είχαμε και στις υπόλοιπες κατηγορίες τόξων, ενώ αξίζει  ιδιαίτερη αναφορά στην επίτευξη νέας 
επίδοσης στην κατηγορία Ολυμπιακού Τόξου μετά από 8 χρόνια! 
 

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, διοργανώθηκαν στο Ολυμπιακό προπονητήριο «Ε. Ψάρρα», ημερίδες για 
προώθηση του αθλήματος και τη γνωριμία του κοινού με την τοξοβολία, πάντα με απόλυτη ασφάλεια και 
με τήρηση όλων των πρωτοκόλλων. 
 

Το προπονητήριο μας επισκέφτηκε αρκετές φορές  η αθλητική ηγεσία της χώρας μας, εκφράζοντας θερμά 
συγχαρητήρια για τις προσπάθειες και την εξέλιξη του αθλήματος μας. 

 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

                                      Ο Πρόεδρος                                                         Η Γενική Γραμματέας 

                                                                                  
                           Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                Έβελυν Παπαδοπούλου 
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