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Προς: Σωματεία Ε.Ο.Τ.  

 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α.Χ. 2020 ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020 

Εν όψη της διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Α.Χ. 2020 και του Κυπέλλου Ελλάδος 2020 και 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους περιορισμούς που οφείλονται στην πανδημία του COVID -19, σας 
παραθέτουμε τον τρόπο διεξαγωγής τους, που θα αφορά το έτος 2020. 

Και στους 2 αγώνες που θα γίνουν Ανοιχτό Ολυμπιακό Προπονητήριο Τοξοβολίας «Ευαγγελία 
Α. Ψάρρα» στο Ο.Α.Κ.Α., θα συμμετέχουν 16 αθλητές/τριες ανά κατηγορία (Ολυμπιακό τόξο 
Ανδρών, Ολυμπιακό τόξο Γυναικών, Σύνθετο τόξο Ανδρών και Σύνθετο τόξο Γυναικών). ΟΙ 16 
αθλητές/τριες θα επιλεγούν με την παρακάτω διαδικασία: 

ΑΤΟΜΙΚΑ 

Α)  Οι 13 συνολικά καλύτερες επιδόσεις ανά κατηγορία από τους 3 προκριματικούς αγώνες 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα) που θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στις 26-27/09/20. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας 2 αθλητών/τριων στην 13η θέση θα προκριθεί ο αθλητής/ρια με τα 
περισσότερα 10άρια. 

Β)  Μετά την επιλογή των 13 καλύτερων επιδόσεων, επιλέγεται η πρώτη καλύτερη επίδοση ανά 
κατηγορία από τον κάθε προκριματικό αγώνα (μία από τον αγώνα της Αθήνας, μία από τον 
αγώνα της Θεσσαλονίκης και μία από τον αγώνα της Πάτρας). Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα 
προκριθεί ο αθλητής ή η αθλήτρια με τα περισσότερα 10άρια. (Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει αθλητής ή αθλήτρια που να πληροί το κριτήριο αυτό, τη θέση του/της παίρνει η 
επόμενη καλύτερη επίδοση της ίδιας κατηγορίας από τους άλλους 2 προκριματικούς αγώνες) 

ΟΜΑΔΙΚΑ 

Δεν θα διεξαχθούν ομαδικά αγωνίσματα σε καμία κατηγορία και δεν θα υπάρχει βαθμολογία. 

ΜΕΙΚΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 

Τα σωματεία μπορούν να συμμετέχουν στο αγώνισμα του μεικτού ομαδικού με έναν από τους 
παρακάτω τρόπους: 

1. Με 2 αθλητές που έχουν ήδη προκριθεί στους 16 του ατομικού. 

2. Με έναν αθλητή/τρια που έχει ήδη προκριθεί στους 16 του ατομικού και έναν αθλητή του 
άλλου φύλου με την προϋπόθεση να έχει αγωνιστεί το 2020 σε αγώνα της Ομοσπονδίας σαν 
Άνδρας ή Γυναίκα ανεξάρτητα από την κατηγορία (Α’ ή Β’) ο οποίος θα επιλεγεί από το 
σωματείο. 
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Η κατάταξη του μεικτού ομαδικού θα βγει από το άθροισμα των επιδόσεων των 2 αθλητών  στον 
προκριματικό αγώνα για την περίπτωση που έχουν προκριθεί και οι 2 στους 16 της κατηγορίας 
τους ενώ στην περίπτωση που ο ένας από τους 2 αθλητές δεν έχει προκριθεί στους 16, η επίδοση 
του υπολογίζεται ως μηδέν. 

Συνιστάται στους αθλητές να συμμετέχουν στο προκριματικό αγώνα που θα διεξαχθεί στη πόλη 
που είναι πλησιέστερα στον τόπο διαμονής τους ώστε να αποφευχθούν περιττές μετακινήσεις.  
 

 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 Ο Πρόεδρος Η Πρόεδρος της Επιτροπής 
 της Τεχνικής Επιτροπής  Πρωταθλημάτων & Αγώνων 

 

   
 Ιωάννης  Λαμπράκης Μαρία  Κυριλλοπούλου 

 


