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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

― Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής ΠΕΜΠΤΗ 30/8/2014 

― Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής ΔΕΥΤΕΡΑ  29/9/2014   

― Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/10/2014  

―      Διανομή εντύπων ΚΥΡΙΑΚΗ  5/10/2014 στον χώρο του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

― τεχνικός έλεγχος ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10/2014-ώρα 8-9.30πμ-ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΑΧΑΙΑΣ 

― Ενημέρωση Αγωνιζομένων                                  ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10/14- ώρα 9.45πμ-ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΑΧΑΙΑΣ 

― 1η Συνεδρίαση Αγωνοδικών ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  3/10/2014-ώρα 20,00 ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΑΧΑΙΑΣ 

― Εκκίνηση  1 αθλητή ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10/2014 ώρα 10,00 – ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΑΧΑΙΑΣ 

― Τερματισμός  1 αθλητή ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10/2014 ώρα 13,30 –ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΑΧΑΙΑΣ 

― 2
η
 Συνεδρίαση Αγωνοδικών ΣΑΒΒΑΤΟ 4/10/2014 ώρα 20,00 – ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΑΧΑΙΑΣ 

― Δημοσίευση αποτελεσμάτων ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10/2014  στον τερματισμό <ΤΑΒΕΡΝΑ> 

― Απονομή Επάθλων ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10/2014  στην ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ 5μμ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Η Γραμματεία του Αγώνα θα λειτουργεί    στα γραφεία  της ακαδημίας Πέλοπος Πατρών στο τηλέφωνο 
6945959600 και από Παρασκευή 3/10/2014 στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα . 

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη Γραμματεία του αγώνα για να παραλαμβάνουν 
τα δελτία πληροφοριών. 

Πληροφορίες επίσης θα παίρνουν από  την  ΕΦΟΤ 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

Στον χώρο της γραμματείας  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στον χώρο της γραμματείας  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του TOTAL FIELD GAME ,την Προκήρυξη της  ΕΦΟΤ  των 
εγκυκλίων , του Γενικού Κανονισμού του αγωνίσματος και του κανονισμού του συγκεκριμένου αγώνα  . 

1.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
1.2  Ονομασία του αγώνα    TOTAL FIELD GAME “ΜΕΤΖΕΝΑ 2014 ‘’ 
1.3  Οργανωτής ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 
1.4  Επίτιμος οργανωτής  ΕΦΟΤ ,ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 
1.5    Ημερομηνία διεξαγωγής  5/10/2014 
 
Η  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, μετά από έγκριση της ΕΦΟΤ και TOY ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΡΩΝ διοργανώνει το 
 3 TOTAL FIELD GAME ‘’METZENA 2014’’ 

1.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Πρόεδρος ΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 Μέλη  ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,ΤΣΑΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ, ΤΖΙΜΗ ΚΩΝ/ΝΑ 

1.3  ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

          Αγωνοδίκες                                    ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 Παρατηρητής ΕΦΟΤ                      

   

 

 

 

 Γραμματέας του αγώνα ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 



 Επικεφαλής Τεχνικός Έφορος  ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 Τεχνικοί Έφοροι ΛΕΒΑΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 Υπεύθυνος σχέσεων με   

 Τους Αθλητές ΣΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ,ΤΣΑΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 Υπεύθυνος ασφαλείας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   

 Υπεύθυνος Τύπου ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

 Επικεφαλής γιατρός ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ 

 Έφορος Αποτελεσμάτων            ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 Συνεργεία Διάσωσης ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 3  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3.1 Συνολική χιλιομετρική διαδρομή του αγώνα 1500 ΜΕΤΡΑ 

3.2 Αριθμός στόχων 10 

3.3 σε γνωστή απόσταση 5 

3.4 σε άγνωστη 5 

3.5 Αριθμός σκελών                                                          2 

ΑΡΘΡΟ  4  ΔΕΚΤΑ ΤΟΞΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

4.1                ΑΘΛΗΤΕΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

                     Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν θα βαθμολογηθούν με την κατηγορία τόξου που συμμετέχουν  

                    ΑΤΟΜΙΚΑ  Και σε κατηγορίες ανδρών  - γυναικών  

4.2 ΤΟΞΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

α. T-TRADIΤΙΟΝΑL < ΤΟΞΑ ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΑ  > ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΜΕ ΒΕΛΗ ΑΠΟ 

ΞΥΛΟ . 

β. B- BARE BOW <TOΞΑ   ΔΙΕΡΟΥΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΞΥΛΙΝΑ ΚΛΠ   ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑ   > .                  

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΕΛΗ 

γ.                         R-RECURVE < ΤΟΞΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ   

                            ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ >. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΕΛΗ 

δ.                         C -COMPOUND <  ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΞΑ  ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ 

                             ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ  > . ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΕΛΗ 

ε.                      L – TRADITIONAL < ΤΟΞΑ ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΜΟΝOΚΟΜΑΤΑ > ΤΟΞΑ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ  ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

ΒΕΛΗ  

                                           



 

 

ΑΡΘΡΟ  5  ΣΤΟΧΟΙ - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

5.1 οι στόχοι μπορεί να είναι από οποιοδήποτε υλικό πχ foam άχυρο κλπ αρκεί να συγκρατούν με ασφάλεια 
τα βέλη και μπορούν να έχουν πρόσωπα  η βαμμένα σημεία . 

  

5.2    οι αποστάσεις είναι από 10  έως 50 μετρά και μπορούν να είναι  40%γνωστες  και 60% άγνωστες για τον 
τοξότη. 

5.3 την  βαθμολογία πάνω στον στόχο  την μετράμε με πρόσωπα τοξοβολίας πεδίου 20cm 40cm 50cm  80cm 

            Με άριστα κέντρο κίτρινο  το 5 & 4,3,2,1   

            και στους στόχους χωρίς πρόσωπο με χρώματα κέντρο κίτρινο 5, 

            Κόκκινο 4 και ο στόχος 3 . 

5.4      ο νικητής του αγώνα είναι αυτός που θα σημειώσει στο πινάκιο το μεγαλύτερο σκορ 

5.5      σε περίπτωση διακοπής του αγώνα ο νικητής είναι αυτός που θα έχει το μεγαλύτερο σκορ μέχρι εκείνη 
την στιγμή. 

5.6      σε περίπτωση ισοβαθμίας νικητής είναι αυτός που έχει καλύτερο σκορ στον πρώτο στόχο του αγώνα  

5.7      σε περίπτωση ισοβαθμίας και μετά το άρθρο 5 < 5.6 > νικητής θα είναι αυτός που έχει καλύτερο σκορ στο 
πρώτο βέλος του αγώνα. 

5.7    η διάμετρος τον βελών οριοθετείτε από τους κανονισμούς που είναι σε ισχύ από την παγκόσμια 
ομοσπονδία . 

5.8     η δύναμη του τόξου είναι ελεύθερη 

5.9    η γραμμή βολής καθορίζετε από πάσσαλους κόκκινου χρώματος και είναι κοινή για όλους  η εναλλακτικά 
από σημείο ευδιάκριτο πχ πέτρα βαμμένη σε κόκκινο χρώμα 

 

ΑΡΘΡΟ  6  ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ & ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

6.1      ο διοργανωτής φτιάχνει ομάδες από  3 διαφορετικά σωματεία  με ελάχιστο τα τέσσερα άτομα 

            Που  ξεκινά από το σημείο εκκίνησης  ανά 10-15 λεπτά 

6.2 υπάρχει μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης του σκέλους που θα τον κοινοποιήσει ο διοργανωτής 

με δελτίο πληροφοριών . 

6.3        υπάρχει μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης του αγώνα που θα τον κοινοποιήσει ο διοργανωτής 

με δελτίο πληροφοριών. 

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

7.1 Δεν θα  συμμετέχει ο αθλητής   που δεν θα είναι σύμφωνος με τις διατάξεις των κανονισμών                                          

7.2  Δεν θα  συμμετέχει ο αθλητής   που δεν έχει θεωρημένο δελτίο υγείας από την ΕΦΟΤ 

7.3 θα αποκλείετε κάθε αθλητής που  θέτει σε κίνδυνο συναθλητές και αγώνα 

 7.4 υποχρεωτικά οι στόχοι θα έχουν στο πίσω μέρος τους τοίχο ή γη ή βουνό και πουθενά δεν θα υπάρχουν     

συγκλίνουσες τροχιές  βέλων . 



7.5 απαγορεύετε η τοποθέτηση βέλους εκτός γραμμής βολής 

7.6 οι στόχοι έχουν υποχρεωτικά κριτή που μπορεί να εποπτεύει τις βολές. 

7.7  υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει διασώστης  στον χώρο του αγώνα 

7.8 υποχρεωτικά  κυτίο πρώτων βοηθειών 

7.9 οι θεατές πρέπει να βρίσκονται εκτός τροχιάς και βεληνεκούς των βελών και πάντα σε προκαθορισμένη 

θεσει και ασφαλες σημειο σημείο 

7.10 ο αγώνας θα διακόπτεται σε περίπτωση που η οργάνωση κρίνει ότι γίνετε επικίνδυνος για την ζωη των 

αθλητών και των θεατών 

7.11 δεν περνά κανείς εμπρός από την γραμμή βολής πριν την λήξη της βολής από όλους τους αθλητές που 

ρίχνουν στον στόχο . 

ΑΡΘΡΟ 8  ΣΤΟΛΕΣ & ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ  

8.1 ισχύουν ακριβώς οι κανονισμοί της ΕΦΟΤ 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ    

ΑΡΘΡΟ  9 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 

9.1 Επίσημη ώρα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 

 Επίσημη ώρα του αγώνα θεωρείται αυτή που μεταδίδει ο αριθμός τηλεφώνου “14844”. 

9.2 Άφιξη τον αθλητών  στον χώρο της εκκίνησης. 

         Αφού περάσουν τεχνικό έλεγχο  15’πρίν την εκκίνηση 

9.3 Σειρά εκκίνησης   

 Θα ανακοινωθεί στην ενημέρωση των αγωνιζομένων. 

 

9.4 Τεχνικός έλεγχος πριν την εκκίνηση 

 Οι αθλητές πρέπει να παρουσιαστούν με τα τόξα που έχουν δηλώσει το πρωί του αγώνα στον χώρο 
τεχνικού έλεγχου 

9.5 Αναφορά προβλήματος κατά την βολή 

 1 Εάν κάποιος αθλητής  έχει εμπλοκή  η άλλο πρόβλημα το αναφέρει στον κριτή  άμεσα  

2 σε περίπτωση που το βέλος δεν καρφωθεί στον στόχο δεν μετρά  
3 ο αθλητής έχει δικαίωμα να μην ρίξει καθόλου σε ένα στόχο αρκεί να σημειωθεί στο καρνέ 

 

9.6 Ποινές. 

1.  σε περίπτωση καθυστέρησης στον χρόνο υλοποίησης των σκελών ή την διαδρομής θα αφαιρούνται από το 
σκορ του αθλητή 10 πόντοι από 1-15 λεπτά και 20 από 15-30. 

2.   σε περίπτωση καθυστέρησης στον χρόνο υλοποίησης των σκελών ή την διαδρομής πάνω από 30 λεπτά ο 
αθλητής θα ακυρώνετε 

 

 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ  11 ENΣTAΣΕΙΣ KAI ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

11.1 Παράβολο ένστασης : 0  Ευρώ  

11.2 η ένσταση εκδικάζεται την ίδια στιγμή από τους αγωνοδίκες σε συνεργασία με τους κριτές και τους 
εμπλεκομένους. 

APΘPO  12  ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

12.1 Προσωρινή κατάταξη και προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στον τερματισμό του αγώνα και θα 
οριστικοποιηθούν  μετά από 40’ 

12.3 Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην Πλατανόβρυση στο χώρο της απονομής . 

APΘPO 13  ΕΠΑΘΛΑ 

13.1  ΕΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 τα έπαθλα που απονέμονται  έχουν ως εξής: 

 Στους Νικητές   ΜΕΤΑΛΙΑ 

 Στους δεύτερους:  ΜΕΤΑΛΙΑ 

 Στους τρίτους:   ΜΕΤΑΛΙΑ 

ΑΡΘΡΟ  14     ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 

H απονομή των Επάθλων θα γίνει την : ΚΥΡΙΑΚΗ 5/5/2014,16:00–ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΑΧΑΙΑΣ  

Εάν οι νικητές των διαφόρων επάθλων δεν εμφανισθούν στην τελετή της απονομής χάνουν το δικαίωμα 
παραλαβής οποιουδήποτε βραβείου . 

    

 

 
                                                                      ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 


