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             Αθήνα, 27/03/2018 
                                                                    Αρ. Πρωτ.:763/18 

Προς τα Σωματεία Ε.Ο.Τ. 
 
 
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την Εθνική Ομάδα, τον Τρόπο πρόκρισης στην Εθνική Ομάδα και  
                                                           την Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων 
 
Σας ενημερώνουμε για τον τρόπο συγκρότησης της Εθνικής Ομάδας, τον Τρόπο πρόκρισης στην Εθνική Ομάδα 
και την καταχώρηση στην Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων, που θα έχουν άμεση ισχύ με τη δημοσίευση του 
παρόντος. 
 
ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Στην Επετηρίδα μπαίνουν οι αθλητές οι οποίοι έχουν πετύχει εντός της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 
(ανοιχτού ή κλειστού χώρου) τα χαμηλά όρια Εθνικής Ομάδας. 

Η αγωνιστική περίοδος για τον ανοιχτό χώρο ξεκινά με τον πρώτο αγώνα ανοιχτού χώρου τον Μάρτιο και 
ολοκληρώνεται με τον τελευταίο αγώνα ανοιχτού χώρου του τρέχοντος έτους. 

Η αγωνιστική περίοδος για τον κλειστό χώρου ξεκινάει με τον πρώτο αγώνα κλειστού χώρου του τρέχοντος 
έτους και ολοκληρώνεται με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΚΧ της επόμενης χρονιάς. 

Οι αθλητές που βρίσκονται στην επετηρίδα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν ΔΩΡΕΑΝ τα προπονητήρια 
της Ομοσπονδίας. 

Αν ο αθλητής έχει πετύχει όριο επετηρίδας κλειστού χώρου μπορεί να χρησιμοποιεί ΔΩΡΕΑΝ το κλειστό 
προπονητήριο ενώ αντίστοιχα αθλητής που έχει πετύχει όριο ανοιχτού χώρου μπορεί να χρησιμοποιεί ΔΩΡΕΑΝ 
το Ολυμπιακό Προπονητήριο «Ε. Ψάρρα». 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ 
 

ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Για το 2018 οι αθλητές που έχουν ήδη κληθεί, αποτελούν την Προεθνική Ομάδα. Στην Προεθνική Ομάδα θα 

προστίθενται οι αθλητές  της Επετηρίδας Εθνικών Ομάδων, δηλαδή όσοι  πιάνουν τα χαμηλά όρια Εθνικών 

Ομάδων στους 2 πρώτους αγώνες πρόκρισης Ανοιχτού Χώρου.  

Η Προεθνική Ομάδας σταματάει να υπάρχει  μετά την ολοκλήρωση του 3ου αγώνα πρόκρισης.  

Μετά την ολοκλήρωση της ανοιχτής σεζόν, η Προεθνική ανασχηματίζεται με τους αθλητές που είναι 

εγγεγραμμένοι στην Επετηρίδα ανοιχτού χώρου και συνεχίζει να υπάρχει μέχρι την ολοκλήρωση του 3ου αγώνα 

πρόκρισης ανοιχτού χώρου του επόμενου έτους (2019). Στην Προεθνική Ομάδα μπορούν να προστίθενται και 

αθλητές μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της προπονητικής ομάδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

 

Οι αθλητές της Προεθνικής Ομάδας προπονούνται και παρακολουθούνται από την προπονητική ομάδα ΕΟΤ. 

Σε περίπτωση που η προπονητική ομάδα κρίνει ότι οι αθλητές δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα 

προπονήσεων και προετοιμασίας της Προεθνικής Ομάδας, θα προτείνει την αποχώρησή τους. 
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ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Μετά από την ολοκλήρωση του 3ου αγώνα πρόκρισης της αγωνιστικής περιόδου συγκροτείται η Εθνική Ομάδα. 
Η Εθνική Ομάδα θα αποτελείται: 

  Aπό τους 3 αθλητές με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας όπως αυτό θα διαμορφώνεται με τις 2 
καλύτερες επιδόσεις τους από τους 3 αγώνες πρόκρισης. 

 Από στοιχειοθετημένες προτάσεις της προπονητικής ομάδας. 

Η Εθνική ομάδα θα ανανεώνεται μετά από κάθε αγώνα πρόκρισης και μέχρι την ολοκλήρωση των αγωνιστικών 
υποχρεώσεων εξωτερικού του 2018.  

Οι αθλητές που θα συμμετέχουν σε αποστολές εξωτερικού θα είναι τα μέλη της Εθνικής Ομάδας με το καλύτερο 
άθροισμα πόντων σε 2 από τους 3 αγώνες πρόκρισης που έχουν οριστεί για την κάθε διοργάνωση.  

Προϋπόθεση για να συμμετέχει ένας αθλητής σε αποστολή εξωτερικού με έξοδα της Ομοσπονδίας θα πρέπει να 
είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας και να έχει πετύχει τουλάχιστον 1 φορά τα υψηλά όρια Εθνικών Ομάδων. Κατ’ 
εξαίρεση μπορεί ένας αθλητής να συμμετέχει στην Εθνική ομάδα χωρίς να έχει πιάσει τα υψηλά όρια της Εθνικής 
Ομάδας μετά από στοιχειοθετημένη πρόταση της προπονητικής Ομάδας και απόφαση του ΔΣ της ΕΟΤ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 αθλητών θα μετρήσει η καλύτερη επίδοση από τους 2 αγώνες πρόκρισης που έχουν 
προσμετρήσει για την κατάταξή τους στην Εθνική Ομάδα. Σε περίπτωση που και εκεί υπάρχει ισοβαθμία θα 
προσμετρήσει ο 3ος αγώνας πρόκρισης. 

Η αριθμητική σύνθεση κάθε αποστολής θα καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΤ. 

Για αγώνες που δεν είναι προκαθορισμένοι στο αγωνιστικό πρόγραμμα της χρονιάς (πχ Διακρατική Συμφωνία 
Ελλάδος Κύπρου) θα προσμετρείται το άθροισμα των 2 καλύτερων επιδόσεων στους 3 αγώνες που 
προηγούνται από την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων συμμετοχής του αγώνα και των χρονικών πλαισίων 
που θέτει η ΓΓΑ. 

Για να συμμετέχει αθλητές σε αποστολή εξωτερικού με δικά του έξοδα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην 
Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων. 

Εξαιρείται από τον παραπάνω τρόπο πρόκρισης  το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 2018 στην Πάτρα και οι 
Μεσογειακοί Αγώνες στην Ισπανία των οποίων ο τρόπος πρόκρισης περιγράφεται ξεχωριστά στην συνέχεια. 

ΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 

 ΧΑΜΗΛΑ ΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΥΨΗΛΑ ΟΡΙΑ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΝΔΡΕΣ 560 570 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 550 565 

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 540 560 

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 530 555 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 

ΧΑΜΗΛΑ ΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΥΨΗΛΑ ΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΝΔΡΕΣ 605 635 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 590 620 

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 580 620 

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 560 600 
 ΕΦΗΒΟΙ 590 630 
ΝΕΑΝΙΔΕΣ 575 610 
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ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟΧΟΙ 2018: 

14-19/5/2018   European Youth Cup 1stlegRovereto (ITA) 

 Ημερομηνίες αγώνων πρόκρισης 

    Κατηγορίες:   ΝΑ - ΝΓ / Ε-Ν   

 17 - 18       ΜΑΡΤΙΟΥ 

 31 – 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

 14 – 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
 

20 – 26 /5/2018   Grand Prix Antalya (TUR) 

 Ημερομηνίες αγώνων πρόκρισης 

    Κατηγορίες:   Α-Γ   

 17 - 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 

 31 – 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

 14 – 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
 

22- 24 /6/2018   Mediterranean  Games, Tarragona (ESP) 

(δείτε τον τρόπο πρόκρισης στο τέλος του εγγράφου) 

 Ημερομηνίες αγώνων πρόκρισης 

    Κατηγορίες:   Α-Γ   

 14 – 15ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

 5 – 6ΜΑΪΟΥ 

 19-20   ΜΑΪΟΥ 
 
 
26/6 – 1/7/ 2018   European Youth Championships and Olympic Qualification Patra (GRE) 

(δείτε τον τρόπο πρόκρισης στο τέλος του εγγράφου) 

Ημερομηνίες αγώνων πρόκρισης 

Κατηγορίες:   ΝΑ - ΝΓ / Ε-Ν   

 31 – 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

 14 – 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

 5 – 6  ΜΑΪΟΥ 
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30/7 – 3/8/2018   European Grand Prix Sofia (BUL) 

Ημερομηνίες αγώνων πρόκρισης 

Κατηγορίες:   ΝΑ - ΝΓ / Ε-Ν   

 14 – 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

 5 – 6  ΜΑΪΟΥ  

 9 – 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 
 

27/8 – 1/9/2018   European Outdoor Championships Legnica (POL) 

Ημερομηνίες αγώνων πρόκρισης 

Κατηγορίες:   Α - Γ    

 19 – 20 ΜΑΪΟΥ 

 9 – 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 

 7 – 8 ΙΟΥΛΙΟΥ   
 
 
 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ 

ΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΧΑΜΗΛΑ ΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΥΨΗΛΑ ΟΡΙΑ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΝΔΡΕΣ 565 580 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 550 570 

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 550 560 

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 540 555 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ  

ΧΩΡΟΣ 

ΧΑΜΗΛΑ ΟΡΙΑ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ 

ΥΨΗΛΑ ΟΡΙΑ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΝΔΡΕΣ 660 675 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 640 665 

ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ 640 650 

ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 620 630 
ΕΦΗΒΟΙ 620 640 
ΝΕΑΝΙΔΕΣ 600 620 
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ΠΡΟΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ανδρών – Γυναικών ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ 

Στην προεθνική ομάδα καλούνται οι αθλητές που έχουν πετύχει εντός του 2017 τα χαμηλά όρια των Εθνικών 
Ομάδων. Στην ομάδα θα προστίθενται όσοι πιάνουν τα χαμηλά όρια και εντός του 2018. 

Οι αθλητές της Προεθνικής Ομάδας θα προπονούνται με την καθοδήγηση του Ομοσπονδιακού Προπονητή 
Αλέξανδρου Παμβουξόγλου σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες. 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ 

Η Εθνική ομάδα Ανδρών – Γυναικών Σύνθετου τόξου θα προσδιορίζεται από 3 αγώνες Face 2 Face, όπου οι 
αθλητές της ίδιας κατηγορίας θα αγωνίζονται μεταξύ τους σε ολυμπιακούς γύρους (15 βέλη σε 3άδες στην  
απόσταση των 50μ.). Για να έχει ένας αθλητής δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνα Face 2 Faceθα πρέπει να έχει 
πετύχει τα υψηλά όρια Εθνικών Ομάδων Ανδρών – Γυναικών εντός της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου 
ανεξάρτητα από την ηλικιακή κατηγορία στην οποία έχει δηλωθεί στον αγώνα.  

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί σε κάποια κατηγορία ο ελάχιστος αριθμός των 8 αθλητών, η λίστα των 
συμμετεχόντων θα συμπληρώνεται από τις καλύτερες επιδόσεις βάση επετηρίδας. 

Οι αγώνες  Face 2 Face θα γίνουν στο Ολυμπιακό Προπονητήριο «Ε. Ψάρρα», θα έχουν διάρκεια από 4 - 6 ώρες 
ο κάθε αγώνας, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και θα υπάρχει ορισμένος κριτής από την ΕΟΤ. 

Υπεύθυνος για την οργάνωση, την έκδοση αποτελεσμάτων και διευθυντής βολής θα είναι ο Ομοσπονδιακός 
Προπονητής Αλέξανδρος Παμβουξόγλου. 

Το παρόν σύστημα πρόκρισης βασίζεται στην επιλογή αθλητών που έχουν την ικανότητα να αποδίδουν κάτω 
από πίεση υψηλά σκορ.  

 

Διαδικασία 

Οι αθλητές θα αγωνιστούν παίζοντας Ολυμπιακούς Γύρους με όλους τους αθλητές της ίδιας κατηγορίας 

(Άνδρες-Γυναίκες). Κάθε νικητήρια κόντρα θα βαθμολογείται με δύο πόντους. Σε κάθε ισοπαλία θα μοιράζονται 

οι δύο πόντοι στους αθλητές, δηλαδή κάθε αθλητής θα πάρει από έναν πόντο. 

Από το άθροισμα των πόντων όλων των αγώνων θα προκύψει μία κατάταξη βάση της οποίας θα 

βαθμολογηθούν οι αθλητές. Ο πρώτος αθλητής σε άθροισμα πόντων θα βαθμολογείται με 50 βαθμούς και οι 

υπόλοιποι 50 πόντους μείον τη διαφορά που έχουν από τον πρώτο. 
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Παράδειγμα 

Έστω ότι στον αγώνα συμμετέχουν 6 αθλήτριες στην κατηγορία Γυναικών. Κάθε αθλήτρια θα έχει ένα νούμερο 

από το 1 έως το 6 και θα γίνουν 5 Ολυμπιακοί Γύροι, ώστε κάθε αθλήτρια να αντιμετωπίσει όλες τις υπόλοιπες. 

Τα ζευγάρια θα αγωνιστούν ως εξής ( με κόκκινο απεικονίζεται ο νικητής και με πράσινο η ισοβαθμία: 

1ος Ολυμπιακός Γύρος:  1-2, 3-4, 5-6 

2ος Ολυμπιακός Γύρος: 1-3, 2-5, 4-6 

3ος Ολυμπιακός Γύρος: 1-4, 2-6, 3-5 

4ος Ολυμπιακός Γύρος: 1-5, 2-4, 3-6 

5ος Ολυμπιακός Γύρος: 1-6, 2-3, 4-5 

 

Η  Βαθμολογία θα είναι:   Η τελική βαθμολογία του αγώνα θα είναι: 

Αθλήτρια 1: 8 πόντους   1η θέση: Αθλήτρια 1 με 50 πόντους  

Αθλήτρια 2: 5 πόντους   2η θέση: Αθλήτρια 5 με 49 πόντους 

Αθλήτρια 3: 2 πόντους   3η θέση: Αθλήτρια 2 με 47 πόντους 

Αθλήτρια 4: 4 πόντους   4η θέση: Αθλήτρια 4 με 45 πόντους 

Αθλήτρια 5: 7 πόντους   4η θέση: Αθλήτρια 6 με 45 πόντους  

Αθλήτρια 6: 4 πόντους   6η θέση: Αθλήτρια 3 με 43 πόντους 
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Η αθλήτρια με τους περισσότερους πόντους που είναι αθλήτρια 1 θα πάρει 50 πόντους και οι υπόλοιπες 50 

πόντους μείον τη διαφορά τους από την πρώτη. 

Στόχος της μετατροπής είναι να μην επηρεάζεται το τελικό σύνολο από τον αριθμό των συμμετεχόντων που 

πιθανόν να μην είναι ίδιο σε όλα τα Face 2 Face. 

Με την ολοκλήρωση και των 3 αγώνων Face 2 Faceθα βγει η τελική κατάταξη από το άθροισμα των 2 καλύτερων 

βαθμολογιών κάθε αθλητή από τα 3 Face 2 Face. Σε περίπτωση που  δύο αθλητές έχουν ίδιο άθροισμα πόντων, 

θα συγκρίνονται τα καλύτερα σκορ σε κατάταξη εντός της τρέχουσας χρονιάς και εάν υπάρχει και εκεί 

ισοβαθμία, τα 2α καλύτερα σκορ κατάταξης της τρέχουσας χρονιάς. 

 

Από την τελική κατάσταση θα προκύψει η Εθνική Ομάδα για τους αγώνες: 

 30/7 – 3/8/2018   European Grand Prix Sofia (BUL) 

 27/8 – 1/9/2018   European Outdoor Championships Legnica (POL) 

Η αριθμητική σύσταση των μελών της Εθνικής Ομάδας που θα συμμετέχει στους αγώνες με έξοδα της 

Ομοσπονδίας θα οριστεί από το ΔΣ της ΕΟΤ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ FACE 2 FACE 

 28-29 Απριλίου 

 12-13 Μαΐου  

 2-3 Ιουνίου 

Για τους υπόλοιπους αγώνες και τις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες ο τρόπος πρόκρισης για το Σύνθετο τόξο 

θα είναι ίδιος με τον τρόπο πρόκρισης του Ολυμπιακού Τόξου και οι αγώνες πρόκρισης θα είναι ίδιοι με αυτούς 

του Ολυμπιακού Τόξου. 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ EUROPEAN YOUTH CHAMPIONSHIPS AND OLYMPIC 

QUALIFICATION, PATRA (GRE) ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ 

Ο αγώνας αυτός παρουσιάζει ιδιαιτερότητες (διοργανώτρια χώρα – πρόκριση για Youth Olympics 2018). Για 

τον λόγο η πρόκριση θα γίνει με το παρακάτω σύστημα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΑ/ΝΓ/E/N Ολυμπιακού Τόξου και  Σύνθετου τόξου 

Οι αθλητές με τις 3 καλύτερες βαθμολογίες όπως θα προκύψουν από το άθροισμα των 2 καλύτερων επιδόσεων 

κάθε αθλητή από τους 3 αγώνες πρόκρισης. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ  MEDITERRANEAN GAMES, TARRAGONA (ESP) 

Ο αγώνας αυτός επιχορηγείται από την ΕΟΕ η οποία και θα καθορίσει τον αριθμό των αθλητών ανά κατηγορία. 

Στον αγώνα συμμετέχουν μόνο αθλητές του Ολυμπιακού τόξου. 

Ανάλογα με τον αριθμό που θα ανακοινωθεί από την ΕΟΕ, οι αθλητές που θα συμμετέχουν θα είναι αυτοί με 

την μεγαλύτερη βαθμολογία όπως αυτή θα προκύψει από το άθροισμα των 2 καλύτερων επιδόσεων τους στους 

3 αγώνες πρόκρισης που έχουν οριστεί παραπάνω ανεξάρτητα από το αν έχουν επιτύχει όρια Εθνικών Ομάδων 

Οι επιδόσεις των αθλητών θα προσμετρήσουν ανεξάρτητα αν έχουν αγωνιστεί σε άλλη ηλικιακή κατηγορία, 

δηλαδή στις κατηγορίες ΝΑ/ΝΓ δεδομένου ότι θα έχουν αγωνιστεί στην ίδια απόσταση που είναι τα 70 μ.  

 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
για το ΔΣ της Ε.Ο.Τ. 

 
                                    ο Πρόεδρος                             η Γενική Γραμματέας   

                                                       
                         Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                     Έβελυν Παπαδοπούλου                                                                                                                                                                                                                                        
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