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                                                                                                                           Αθήνα, 04/12/2014 

                                                                                                                           Αρ. πρωτ.:33572  

 

             Προς : Σωματεία Ε.Φ.Ο.Τ.   

                                         

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ   

 Α΄& Β΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2Χ18μ.  

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

 ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ     

Στο Δ.Α.Κ. Σταυρούπολης 

Κυριακή 14  Δεκεμβρίου  2014 

 

Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε συνεργασία με τον ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ., 

προκηρύσσει αγώνα Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας κλειστού χώρου 2Χ18μ. 

ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / 

Εφήβων – Νεανίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου, που θα πραγματοποιηθεί στο 

Δημοτικό Aθλητικό Kέντρο  Σταυρούπολης (οδός Περικλέους 19, Άνω Ηλιούπολη), 

την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014. 

 

Γενικές Διατάξεις : 

1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων 

Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού και σύνθετου τόξου. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες της Ε.Φ.Ο.Τ οι οποίοι : 

Ανήκουν στην Α΄ & Β αγωνιστική κατηγορία και  έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας 

από ιατρό & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 

2014. 

3. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος έως και την Τρίτη  9/12/2014. Σε περίπτωση που 

κάποιο σωματείο αντιμετωπίσει δυσκολία στην υποβολή της δήλωσης του μπορεί 

να επικοινωνήσει με την ΕΦΟΤ ώστε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. 

Όσα σωματεία επιθυμούν μπορούν να στείλουν τη Δήλωση Συμμετοχής τους, για 

επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής τους Δήλωσης, και με e-mail ή φαξ στην ΕΦΟΤ. 

Όμως, η Δήλωση Συμμετοχής που θα ισχύει θα είναι η τελικά διαμορφωμένη 

Ηλεκτρονική Δήλωση μέχρι την ημερομηνία λήξης της (9/12/2014). 

4. Ενστάσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του αγώνα με παράβολο 50 ευρώ μόνο 

γραπτώς από τους αρχηγούς των σωματείων. 



 

 2 

5. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύει η 

εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2013/5. 

6. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.    

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ 

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

     ΠΡΟΣΟΧΗ :  
 

 

1. Οι αθλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2725/99, δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα. 
 

2. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα θα είναι τριπλά κάθετα για την Α΄ 

αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων 

Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου. 

3. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα θα είναι μονά των 40Χ40εκ. για τη  

       Β΄ αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων  

      Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου. 

      Στην περίπτωση που αθλητής/αθλήτρια Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας, επιθυμεί να  

      αγωνιστεί σε τριπλό κάθετο πρόσωπο στόχου, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως 

      στους διοργανωτές με E-MAIL. 

4. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 12 ευρώ. 

5. Ο αγώνας μετράει για την πρόκριση αθλητών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

Κ.Χ. στην Σλοβενία. 

 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 

Για το Δ.Σ. 

         Ο Πρόεδρος                                                                  Η Γενική Γραμματέας 

           
 Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                    Μαρία Κυριλλοπούλου 

 
 

 


