
 

Αθήνα,  2   Μαρτίου  2011       
Αρ. Πρωτ.: 24660 

 

 
 
 
Προς:   Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ. 
 
Θέμα:  Προ‐ολυμπιακή Ομάδα Τοξοβολίας 2011.  
 
Σας   γνωρίζουμε ότι  το Διοικητικό Συμβούλιο  της Ε.Φ.Ο.Τ,  λαμβάνοντας υπόψη την 
εισήγηση  της  Επιτροπής  Εθνικών  Ομάδων,  του  επικεφαλής  του  Εθνικού 
προπονητικού κλιμακίου,  τον κανονισμό εθνικών ομάδων,  τα κριτήρια συγκρότησης 
εθνικών ομάδων για το 2011  Α. Προεθνικές Ομάδες παρ.2 / 4 & Β. Εθνικές Ομάδες 
παρ.3  / 5    , τον αγωνιστικό προγραμματισμό  , σχεδιασμό στόχων για το 2011, καθώς 
και  την  οικονομική  κατάσταση  της  Ε.Φ.Ο.Τ,  αποφάσισε  τη  συγκρότηση  της  Προ‐
ολυμπιακής ομάδας τοξοβολίας, με στόχο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ιταλία 
την διεκδίκηση  πρόκρισης στους Ολυμπιακούς αγώνες στο Λονδίνο 2012.  
Η αρχική επιλογή των αθλητών που θα ενταχθούν στην προ‐ολυμπιακή ομάδα, έγινε 
από  τις  επιδόσεις  στους  αγώνες    ανοιχτού  χώρου  ,βάσει  της  επετηρίδας  2010,  στις 
ηλικιακές  κατηγορίες    Ανδρών  –Νέων  Ανδρών  /  Γυναικών  ‐  Νέων  Γυναικών    και 
αριθμεί 10 αθλητές ανά κατηγορία Ανδρών‐ Γυναικών ολυμπιακού τόξου.  
 
Οι επιλεγέντες  αθλητές/τριες  ανά κατηγορία Ανδρών‐ Γυναικών, είναι οι  κάτωθι: 
 
 

Κατηγορία Ανδρών Ολυμπιακού τόξου 
 

1. Τσερκέζης Στέφανος 
2. Παπαβασιλείου Μιχάλης 
3. Καλομοίρης Γεώργιος 
4. Λιάπης Παράσχος 
5. Καραγεωργίου Αλέξανδρος 
6. Αλέπης  Ευθύμιος 
7. Αδαμόπουλος Δημήτριος 
8. Γουμαράς Αντώνης 
9. Πατεράκης Εμμανουήλ 
10. Μάρκου Χρήστος 

Σ.Κ.Ο.Α.Α.Π.Θ              
Σ.Κ.Ο.Α.Α.Π.Θ      
ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ     
ΣΚ.Ο.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ    
Σ.Κ.Ο.Α.Α.Π.Θ               
ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ   
Α.Ο. ΟΔΥΣΣΕΑΣ         
ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΟΥ         
ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ   
Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ                 

επίδοση  634  
επίδοση  630  
επίδοση  612  
επίδοση  607  
επίδοση  606  
επίδοση  605  
επίδοση  601  
επίδοση  598  
επίδοση  592  
επίδοση  591 

 

 
 



 

 

Κατηγορία Γυναικών Ολυμπιακού τόξου 
 

1. Άτλα  Ανίτα – Εύη 
2. Μπουσδούνη   Αγγελική 
3. Μπαμπουσκάκη Μάρθα 
4. Παρασκευοπούλου   Ζωή 
5. Παληκύρα  Ανδριάνα 
6. Ματιάτου   Ελευθερία 
7. Παπανδρεοπούλου  Μαρία 
8. Βαβάτση  Φωτεινή 
9. Ξύδα    Χριστίνα 
10. Χόρτη  Αριάδνη 

ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ   
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ .Γ.Σ  
Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ  
Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ     
Α.Τ.Ο.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ   
ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ    
Σ.Κ.Ο.Α.Α.Π.Θ      
Σ.Κ.Ο.Α.Α.Π.Θ         
ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ    
ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ    

επίδοση  606  
επίδοση  596  
επίδοση  593  
επίδοση  584  
επίδοση  567  
επίδοση  567  
επίδοση  567  
επίδοση  563  
επίδοση  562  
επίδοση  558 

 
Οι  επιλεγέντες  αθλητές/τριες,  ανάλογα με  την περιοχή  μόνιμης  κατοικίας  τους,  θα 
τεθούν  υπό  την  προπονητική  παρακολούθηση  και  καθοδήγηση  του  Εθνικού 
προπονητή  κ.  Θωμά  Λιάπη  ή  του  Ομοσπονδιακού  προπονητή  κ.  Αλέξανδρου 
Νασούλα,  οι  οποίοι  θα  είναι  υπεύθυνοι,  κατόπιν  συνεργασίας  με  τον  σωματειακό 
προπονητή,    για  την  τελική  εκπόνηση  ,υλοποίηση  και  πρόοδο  του  προπονητικού  
προγράμματος. 
Σε περίπτωση που λόγω αποστάσεως  ,  δεν είναι δυνατή η μετάβαση του αθλητή σε 
όλες τις προγραμματισμένες προπονήσεις με τον Εθνικό ή Ομοσπονδιακό προπονητή, 
τότε  σχεδιασμός  του  προπονητικού  προγράμματος  ,  θα  πραγματοποιηθεί  σε 
συνεργασία  μεταξύ  Εθνικού  ή  Ομοσπονδιακού  προπονητή  με  τον  σωματειακό 
προπονητή, ώστε το προπονητικό πρόγραμμα να υλοποιηθεί χωρίς παρεκκλίσεις στο 
προπονητικό χώρο του σωματείου , υπό την επίβλεψη του  σωματειακού προπονητή. 
Ο αριθμός  των αθλητών που θα απαρτίζουν  την προ‐ολυμπιακή ομάδα δύναται να 
αλλάξει ανάλογα με  τις  επιδόσεις που θα πραγματοποιηθούν στους αγώνες F.I.T.A 
του Εθνικού Πρωταθλήματος Τοξοβολίας 2011.  
Μετά από την ολοκλήρωση του δεύτερου αγώνα F.I.T.A της 14 ‐ 15 Μαΐου 2011, βάσει 
των  καλύτερων  επιδόσεων που  θα προκύψουν από  τους  δύο  (2)  αγώνες F.I.T.A,  για 
την προ‐ολυμπιακή ομάδα θα επιλεγούν οι αθλητές/τριες με τις πέντε (5) καλύτερες  
επιδόσεις  ανά  κατηγορία,    οι  οποίοι  θα  συνεχίσουν  την  προετοιμασία  τους  με  τον 
Εθνικό ή Ομοσπονδιακό προπονητή. 
Η  τελική  επιλογή  της  προ‐ολυμπιακής  ομάδας  (3)  αθλητές/τριες  ανά  κατηγορία 
Ανδρών‐ Γυναικών ολυμπιακού τόξου, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην  Ιταλία, 
θα  γίνει  με  την  διεξαγωγή  αγώνα  τελικής  επιλογής,  στις  11  Ιουνίου  2011,                   
για τους άνδρες  ολυμπιακού τόξου στις αποστάσεις  90m ‐ 50m & για τις γυναίκες   



 

 

 
ολυμπιακού τόξου στις αποστάσεις 70m ‐ 50m, στον οποίον δικαίωμα συμμετοχής  
έχουν  οι  αθλητές  της  προ‐ολυμπιακής  ομάδας,  καθώς  επίσης,  όσοι  αθλητές/τριες, 
πραγματοποίησαν  επίδοση,  μεγαλύτερη  ή  ίση  με  το  Minnimum  Qualification 
Standard  που  ορίζει  η F.I.T.A    (1230 Άντρες  ‐  Γυναίκες),  στους  τρεις  αγώνες F.I.T.A 
που προηγήθηκαν. 
Στον  παραπάνω  αγώνα  τελικής  επιλογής,  εξαιρούνται  όσοι  αθλητές/τριες  έχουν 
πραγματοποιήσει στους αγώνες F.I.T.A που προηγήθηκαν, επίδοση 1275  Άντρες  Ολ. 
Τόξου  και  επίδοση  1280    Γυναίκες  Ολ.  Τόξου  οι  οποίοι  θα  προκρίνονται  απευθείας 
στην  προ‐ολυμπιακή  ομάδα  που  θα  συμμετάσχει  στο  Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα,          
σε  περίπτωση  που  περισσότεροι  των  τριών  αθλητών/τριων  ανά  κατηγορία,  έχουν 
ξεπεράσει  το αναφερόμενο όριο  τότε η  επιλογή θα γίνει  ιεραρχικά από  τις  (3)  τρεις 
καλύτερες επιδόσεις. 
Οι  λεπτομέρειες  που  αφορούν  τις  υποχρεώσεις,    την  λειτουργία  ,  προπονητικούς 
χώρους, τον προγραμματισμό προπονήσεων, τα επιμέρους θέματα προετοιμασίας, θα  
κοινοποιηθούν  στην  πρώτη  συγκέντρωση  της  προ‐ολυμπιακής  ομάδας  με  τους 
προπονητές του Εθνικού Προπονητικού κλιμάκιου, η οποία   θα σας κοινοποιηθεί με 
νέο έγγραφο της  Ε.Φ.Ο.Τ. 
 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
Για το Δ.Σ, 

 
Ο  Πρόεδρος 

 
 
 
 

Περικλής Ντάτσος 

Ο  Γενικός Γραμματέας 
 
 
 
 

Ευριπίδης Αυγουστόγλου 
 


