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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η διοίκηση της ΕΟΤ και σύμπασα η Ελληνική τοξοβολία γιορτάζει την τεράστια πρόκριση της αθλήτριάς μας 

Ευαγγελίας Ψάρρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκυο. Έκτο εισιτήριο σε έξι συνεχόμενους Ολυμπιακούς 

Αγώνες αποτελεί σπάνιο ρεκόρ για όλους τους αθλητές και όλα τα αθλήματα παγκοσμίως και, βέβαια, 

μοναδική περίπτωση για την ελληνική τοξοβολία που ευτυχεί να έχει στη δύναμή της αυτή την εκπληκτική 

αθλήτρια. 

 

Αυτή δεν ήταν η μοναδική επιτυχία των αθλητών μας, αφού στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη 

στην Αττάλεια της Τουρκίας από 31/5 έως 6/6/2021, η Ομάδα του σύνθετου τόξου Ανδρών, για πρώτη φορά 

στα χρονικά, ανέβηκε στο βάθρο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. 

 

Με στόχο τη διάκριση αθλητών μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στο Final Qualification Tournament 

στο Παρίσι, μετά από την πολύμηνη αγωνιστική απραξία που επέβαλε η πανδημία covid-19, η διοίκηση της 

ΕΟΤ, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με τις δυσκολίες που πρόσθετε η ανάγκη τήρησης των 

αυστηρότατων υγειονομικών πρωτοκόλλων, επανεκκίνησε τους αγώνες διοργανώνοντας έξι από αυτούς, μέσα 

στο διάστημα από 24 Απριλίου έως 23 Μαίου, προκειμένου να αναδειχθούν οι αθλητές και αθλήτριες που θα 

στελέχωναν την Εθνική Ομάδα.  

 

Τα όρια συμμετοχής ήταν χαμηλά πλην ρεαλιστικά με μοναδικό στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους αθλητές να διεκδικήσουν την πρόκριση στους ΟΑ. Η επιλογή να γίνουν αρκετοί αγώνες ώστε 

να φορμαριστούν οι αθλητές ενόψει των διεθνών αγώνων απέδωσε. Οι επιτυχίες μιλάνε από μόνες τους. 

 

Στο Final Qualification Tournament στο Παρίσι, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. μετά από πρόταση της Τεχνικής 

Επιτροπής, δικαίωμα συμμετοχής θα είχαν οι αθλητές που έπιασαν τα όρια: 605 πόντοι για τις γυναίκες και 



640 πόντοι για τους άνδρες, τα οποία συμπίπτουν με το Minimum Qualification Score (MQS) της WA για 

συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αγώνες πρόκρισης ήταν οι παραπάνω έξι που διοργάνωσε η ΕΟΤ. 

Στο Final Qualification Tournament στο Παρίσι συμμετείχαν οι μοναδικές αθλήτριες που έπιασαν το παραπάνω 

όριο των 605 πόντων σε κάποιον/κάποιους από τους παραπάνω αγώνες, όπως δηλαδή είχε προανακοινωθεί 

σε όλα τα σωματεία. 

 

Δυστυχώς, κανένας από τους άνδρες δεν κατόρθωσε να πιάσει αυτό το όριο και η τυχόν συμπερίληψή τους 

στην Εθνική Ομάδα για το FQT στο Παρίσι θα αδικούσε ενδεχομένως άλλους αθλητές και θα ήγειρε αμφιβολίες 

σχετικά με την τήρηση των προαποφασισθέντων και προανακοινωθέντων και υπόνοιες για διαφορετική και 

άνιση μεταχείριση. 

 

Θα ήταν ευχής έργο να είχαν πιάσει τα όρια όσο το δυνατόν περισσότεροι αθλητές ώστε η ελληνική τοξοβολία 

να έχει περισσότερες συμμετοχές και πιθανότητες να διεκδικηθεί και άλλο εισιτήριο για τους ΟΑ. 

 

Το λάθος στη δήλωση συμμετοχής (στο World Archery Cup αντί του Final Qualification Tournament) λίγο έλειψε 

να στερήσει από την Ευαγγελία Ψάρρα και την επίσης σπουδαία αθλήτριά μας Μάρθα – Ανατολή Γκορίλα την 

ευκαιρία δικεδίκησης εισιτηρίου για το Τόκυο. 

Έγιναν τρεις διαδοχικές επιστολές προς τους διοργανωτές στο Παρίσι και δυστυχώς λάβαμε αρνητική 

απάντηση και στις τρεις. Εστάλη, επίσης, επιστολή προς τον κ. Tom Dielen (Γενικό Γραμματέα της World 

Archery). Τελικά, ήταν με την παρέμβαση του Προέδρου της Ε.Ο.Ε. κ. Σπύρου Καπράλου που δόθηκε η 

πολυπόθητη λύση και η συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στο FQT έγινε δεκτή. 

 

Χωρίς να αποποιούμαστε των ευθυνών για το λάθος αυτό, μαθαίνουμε από αυτό και στεκόμαστε στις 

τεράστιες επιτυχίες που κατάφεραν οι αθλητές και αθλήτριές μας, συνεχίζοντας με ζήλο, επιμονή και 

συναίσθηση της ευθύνης τις προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη και άλλων διακρίσεων. 

ΔΥΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΔΥΟ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ !!! 

Ευαγγελία Ψάρρα, Σταύρο Κουμερτά, Ανδρέα Ζαχαράκη, Δημήτρη – Κωνσταντίνε Δρακιώτη, 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

 

        

 


