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Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε αγώνες 

 
 

Όλοι οι αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος ΕΟΤ είναι ανοιχτής συμμετοχής για όλα τα ενεργά 
σωματεία δύναμης ΕΟΤ. 
Σε όλους του αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος ΕΟΤ αναγνωρίζονται η αθλητική 
δραστηριότητα των σωματείων, η επίτευξη ορίου αγωνιστικής κατηγορίας ανά ηλικιακή κατηγορία 
και τόξο αθλητών και η επίτευξη πανελλήνιας επίδοσης ανά ηλικιακή κατηγορία και τόξο αθλητών, 
με εξαίρεση αγώνες που έχουν άλλη μορφή από τις επίσημες αγωνιστικές διοργανώσεις (π.χ. 
αγώνες τύπουField) και έχουν μόνο αναπτυξιακό χαρακτήρα. 
 
Στους αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος ΕΟΤ, με εξαίρεση τους βαθμολογούμενους αγώνες, 
αναγνωρίζεται η αθλητική δραστηριότητα των σωματείων με τη συμμετοχή των αθλητών τους στο 
γύρο κατάταξης, ανεξαρτήτως της ολοκλήρωσης του από τους αθλητές. 
 
Προκείμενου για την αναγνώριση των επιδόσεων των αθλητών που μετέχουν σε αγώνες 
εξωτερικού, απαιτείται η πρότερη έγκριση της συμμετοχής τους από το ΔΣ της ΕΟΤ. 
 
Με απόφαση του ΔΣ ΕΟΤ μπορούν να δηλώνονται αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος ΕΟΤ στο 
Καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, για αναγνώριση από τη WAορίων και 
επιδόσεων των μετεχόντων αθλητών και ομάδων. 
 
Σε αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος ΕΟΤ, με εξαίρεση τους βαθμολογούμενους αγώνες, 
μπορούν να μετέχουν αθλητές και σωματεία της ΕΑΟΑμεΑ. Οι αθλητές και σωματεία της 
ΕΑΟΜΑμεΑ θα κατατάσσονται ισότιμα με τους αθλητές και σωματεία της ΕΦΟΤ, βάση των 
αποτελεσμάτων τους στον αγώνα που μετέχουν και θα βραβεύονται οι διακριθέντες. 
Προκειμένου για βαθμολογούμενους αγώνες ΕΟΤ ή Πανελλήνιους αγώνες ΕΑΟΜΑμεΑ, είναι 
δυνατή η συνδιοργάνωση αγώνων όπου μπορούν να μετέχουν από κοινού αθλητές και σωματεία 
ΕΟΤ και ΕΑΟΜΑμεΑ, αλλά με ξεχωριστή κατάταξη, βαθμολογία και βράβευση των διακριθέντων. 
Οι αθλητές των σωματείων της ΕΑΟΜΑμεΑ μπορούν να δηλώνονται σε διεθνείς αγώνες και ως 
αθλητές συλλόγων (Club Archers), μετά από αίτημα της ΕΑΟΜΑμεΑ στην ΕΟΤ και εφόσον πληρούν 
τις προϋποθέσεις  των αντίστοιχων διεθνών κανονισμών. 
 
Σε αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος ΕΟΤ, με εξαίρεση τους βαθμολογούμενους αγώνες, 
μπορούν να μετέχουν και αθλητές ή ομάδες και άλλων χωρών, μετά από πρόσκληση του 
διοργανωτή του αγώνα και ενημέρωση της ΕΟΤ.  Οι ξένοι μετέχοντες αθλητές ή ομάδες θα 
κατατάσσονται ισότιμα με τους Έλληνες αθλητές ή σωματεία, βάση των αποτελεσμάτων τους στον 
αγώνα που μετέχουν και θα βραβεύονται οι διακριθέντες. Σε βαθμολογούμενους αγώνες ΕΟΤ 
μπορούν να λαμβάνουν μέρος ξένοι αθλητές ή ομάδες μόνο στον αγώνα κατάταξης και εκτός 
συναγωνισμού. 
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Σε περίπτωση που αθλητής έχει μία τις παρακάτω εξαιρετικές επιδόσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν 
πραγματοποιηθεί στις 2 τελευταίες διοργανώσεις της προηγούμενης τετραετίας(όπως αυτές 
προσδιορίζονται με έγγραφο της ΕΠΟΠ), και δεν έχει αγωνιστεί την προηγούμενη χρονιά, μπορεί να 
συμμετέχει σε αγώνες Α’ κατηγορίας χωρίς να απαιτείται η πρότερη συμμετοχή του σε αγώνα Β’ 
Κατηγορίας, προκειμένου να πετύχει το όριο συμμετοχής. 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
1. Συμμετοχή στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες  
2. 1η – 12η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
3. 1η – 8η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 
4. Νέα ή ισοφάριση Παγκόσμιας ή Πανευρωπαϊκής επίδοσης Α-Γ 
5.Νέα ή ισοφάριση Παγκόσμιας ή Πανευρωπαϊκής επίδοσης  ΝΑ-ΝΓ 
6. 1η – 8η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΝΑ-ΝΓ 
7. 1η – 6η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  ΝΑ-ΝΓ 
8. Πρόκριση για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες 

 
 

Για την συμμετοχή του αθλητή μέλους σωματείου που ανήκει στη δύναμη της ΕΟΤ στον αγώνα 
απαιτούνται τα παρακάτω : 
 

1. Τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή του σωματείου στην Ομοσπονδία 

2. Τακτοποιημένη ετήσια συνδρομή αθλητή στην Ομοσπονδία 

3. Τακτοποιημένες εκκρεμότητες Παραβόλων συμμετοχής αθλητή σε οργανωτές προηγούμενων αγώνων 

4. Ταυτότητα (Δελτίο)  αθλητή  Ε.Ο.Τ. σε ισχύ 

5. Θεωρημένο δελτίο υγείας από γιατρό εντός του τρέχοντος έτους, με εξαίρεση το 2015 που μπορεί 

να είναι θεωρημένο από 1/12/14 

6. Παράβολο συμμετοχής όπως ορίζεται, κατά περίπτωση από την προκήρυξη του αγώνα  

 
Δήλωση συμμετοχής 
Η δήλωση συμμετοχής για κάθε αγώνα γίνεται μόνο από τα σωματεία, με χρήση των ειδικών 
κωδικών κάθε σωματείου και είσοδο στο νέο τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής στην ιστοσελίδα ΕΟΤ. 
Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην προκήρυξη του κάθε αγώνα, το σωματείο εισάγει ή 
επεξεργάζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής όλα τα απαραίτητα στοιχεία των αθλητών του 
μέχρι τα μεσάνυχτα της ημερομηνίας λήξης των δηλώσεων συμμετοχής. Περαιωμένης της διορίας 
αυτής ανά αγώνα, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή ή επεξεργασία δηλωθέντων αθλητών και τα ατομικά 
ή ομαδικά στοιχεία της δήλωσης συμμετοχής του σωματείου θεωρούνται τελικά. 
Εκπρόθεσμη δήλωση αθλητή στο ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να γίνει μόνο από την ΕΟΤ μετά από 
έγγραφο αίτημα του σωματείου στο οποίο ανήκει και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η σύμφωνη 
γνώμη του διοργανωτή. 
Στην περίπτωση αυτή  καταβάλλεται από τον αθλητή  συμπληρωματικό παράβολο 10€. 
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Απόσυρση συμμετοχής από αγώνα 

Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να αποσύρει την συμμετοχή του από αγώνα,  μέσω του σωματείου του, 

εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη του αγώνα.  

Δικαιολογημένος απών θεωρείται μόνο ένας αθλητής ανά 10 δηλωθέντες αθλητές του σωματείου 
σε κάθε αγώνα, ο οποίος ορίζεται στην ΕΟΤ από το σωματείο του, καθώς και αθλητής για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι υγείας. 
Για  τους υπόλοιπους πέραν του ενός αθλητές, μη έγκαιρη απόσυρση επιτρέπεται μόνο για 
ιατρικούς  λόγους .  
Ο αθλητής  οφείλει να αποστείλει στην Ε.Ο.Τ., μέσω του σωματείου του, επίσημη ιατρική βεβαίωση 
μέχρι και τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη της συγκεκριμένης διοργάνωσης που να 
δικαιολογεί την μη συμμετοχή του στον αγώνα.   
Αθλητής, πέραν του ενός δικαιολογημένου, που δεν έχει αποσύρει έγκαιρα τη συμμετοχή του ή που 
δεν θα παρουσιαστεί να αγωνιστεί  και δεν θα προσκομίσει εντός της προθεσμίας την επίσημη 
ιατρική βεβαίωση τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από την αμέσως επόμενη διοργάνωση αγώνα 
του αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Ο.Τ.  
Όλοι οι δηλωθέντες αθλητές, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν τελικά στον αγώνα για οποιονδήποτε λόγο, 
καταβάλλουν υποχρεωτικά το παράβολο συμμετοχής στον οργανωτή του αγώνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 

Εγκύκλιος Ε.Ο.Τ.2015 – 2 
Ετήσια Συνδρομή σωματείων – Ταυτότητες αθλητών – Παράβολο ένστασης – 

σύγκλιση Συμβουλίου Αρχηγών ομάδων 

 Για το 2015  η ετήσια συνδρομή των σωματείων ορίζεται στο ποσό των 30€, η ετήσια συνδρομή των 
αθλητών στο ποσό των10€, η έκδοση ταυτότητας στο ποσό των 5€ και η επανέκδοση σε περίπτωση 
απώλειας στο ποσό των 10€. 

 Κάθε σωματείο που θα συμμετάσχει σε αγώνες το 2015 πρέπει να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές 
του οφειλές προς την Ε.Ο.Τ. (ετήσιο παράβολο αθλητών και σωματείου), και κάθε αθλητής να έχει 
προσκομίσει στην ΕΟΤ το Δελτίο Υγείας του σφραγισμένο από γιατρό το οποίο θα παραμένει στην 
ΕΟΤ. Κάθε αθλητής πρέπει να έχει παραλάβει την ταυτότητα του πριν την έναρξη του κάθε αγώνα που 
αγωνίζεται. Σε περίπτωση που σωματείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του τα Δελτία Υγείας των 
αθλητών του, προσκομίζει στην ΕΟΤ επικυρωμένο αντίγραφο όλων των Δελτίων Υγείας. Στην 
περίπτωση αυτή, σε κάθε αγώνα ο εκπρόσωπος του σωματείου παραδίδει τα Δελτία Υγείας των 
αθλητών που συμμετέχουν στον εκπρόσωπο της ΕΟΤ μισή ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Τα 
Δελτία Υγείας επιστρέφονται στον εκπρόσωπο του σωματείου μισή ώρα  μετά την λήξη του αγώνα.  
Οι οικονομικές οφειλές των σωματείων γίνονται μέσω κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό 
λογαριασμό της ΕΟΤ και αποστολής στο email ή στο φαξ της ΕΟΤ του αποδεικτικού κατάθεσης ή στα 
γραφεία της ΕΟΤ. Τα θεωρημένα Δελτία Υγείας από Γιατρό θεωρούνται από την ΕΟΤ από την 1ηως τις 
31 Ιανουαρίου κάθε έτους και ισχύουν ως το τέλος του έτους. 

 Τα παράβολα των αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την ΕΟΤ καταβάλλονται από τα 
σωματεία με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΟΤ ή με πληρωμή στα γραφεία της ΕΟΤ  
και όχι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τα παράβολα των αγώνων που συνδιοργανώνονται από 
σωματεία με την ΕΟΤ καταβάλλονται στο σωματείο συνδιοργανωτή, πριν την έναρξη του αγώνα. 

 Σε περίπτωση οφειλής ετήσιας συνδρομής σωματείου ή οποιουδήποτε παραβόλου αθλητή 
του(ετήσιο ή αγώνων), το σωματείο οφείλει να καλύψει την οφειλή μέχρι τον επόμενο αγώνα που θα 
δηλώσει συμμετοχή αθλητών του. Το παρόν θα συμπεριληφθεί σύντομα στο ηλεκτρονικό σύστημα. 

 Οι αθλητές κατά τον έλεγχο εξοπλισμού προσκομίζουν την ταυτότητα αθλητή και όχι το Δελτίου 
Υγείας, το οποίο παραμένει στα γραφεία της ΕΟΤ. 

 Για το 2015, θα γίνονται δεκτά όσα Δελτία Υγείας έχουν θεωρηθεί από 1/12/2014 και θα έχουν ισχύ 
μέχρι 31/12/2015. 

 Σε περίπτωση που δεν εφαρμοστούν τα ανωτέρω, δεν θα επιτραπεί η δήλωση του αθλητή μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος στον αγώνα. 

 Τα δικαιολογητικά των νέων αθλητών προσκομίζονται στην ΕΟΤ τουλάχιστον 7εργάσιμες μέρες πριν 
από την λήξη των συμμετοχών του αγώνα στο οποίο επιθυμούν να συμμετάσχουν. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση η ΕΟΤ δεν υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή των αθλητών και να περάσει τα 
στοιχεία των νέων αθλητών στο ηλεκτρονικό σύστημα ώστε να μπορούν να δηλωθούν από το 
σωματείο τους. 

 Ενστάσεις σχετικά με την διοργάνωση του αγώνα υποβάλλονται μόνο στον Πρόεδρο των Κριτών ή τον 
Εκπρόσωπο ΕΟΤ του αγώνα, γραπτώς και μόνο από τον αρχηγό της ομάδας ή τον εκπρόσωπο του 
σωματείου. Το παράβολο για τη υποβολή της ένστασης ορίζεται στο ποσό των 50€. 
Παράπονα, ενστάσεις, εισηγήσεις, διευκρινήσεις σε θέματα ή προβλήματα που αφορούν την 
διεξαγωγή ενός αγώνα γίνονται πάντα στα πλαίσια της ευπρεπούς και αθλητικής συμπεριφοράς. Σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα εφαρμοστεί αυστηρά ο Πειθαρχικός Κανονισμός της Ε.Ο.Τ.  



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 
 

ΕγκύκλιοςΕ.Ο.Τ.2015 - 3 
 

Βαθμολογούμενοι αγώνες - Συμμετοχή και  τρόπος βαθμολόγησης 
 

 
Οι βαθμολογούμενοι αγώνες για το έτος 2015είναι οι παρακάτω : 

 
1. Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού χώρου 

Ο αγώνας για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες θα διεξαχθεί στην απόσταση 2x18m και σε 
τριπλά κάθετα πρόσωπα στόχου 3x20cm.  Για τον αγώνα αυτό ισχύουν όλα τα οφέλη του 
αθλητικού νόμου. 
 

2. Πρωτάθλημα ανοιχτού χώρου 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις παρακάτω αποστάσεις ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία και 

το είδος τόξου. 

 2x70m για το ολυμπιακό τόξο ανδρών-γυναικών-νέων ανδρών-νέων γυναικών 

 2x60m για το ολυμπιακό τόξο εφήβων-νεανίδων 

 2x50m για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες του σύνθετου τόξου 

 

3. Κύπελλο Ελλάδος 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις παρακάτω αποστάσεις ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία και 

το είδος τόξου. 

 2x70m για το ολυμπιακό τόξο ανδρών-γυναικών-νέων ανδρών-νέων γυναικών 

 2x60m για το ολυμπιακό τόξο εφήβων-νεανίδων 

 2x50m για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες του σύνθετου τόξου 

Όλοι οι βαθμολογούμενοι αγώνες θα διεξαχθούν με την διαδικασία του γύρου κατάταξης και 
ατομικού, ομαδικού και μεικτού ομαδικού ολυμπιακού γύρου εκτός από το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα στο οποίο δεν θα γίνει μεικτός Ολυμπιακός γύρος. 

 
Συμμετοχή &Τρόπος βαθμολόγησης 
 
Οι τελικές θέσεις κατάταξης για την βαθμολογία των ατομικών και ομαδικών  αναδεικνύονται με 
την ολοκλήρωση του αντίστοιχου ολυμπιακού γύρου. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο 
αγώνας με ολυμπιακούς γύρους, για την τελική κατάταξη και βαθμολογία ισχύουν οι επιδόσεις 
από τον γύρο κατάταξης. 
 
Για την ομαδική κατάταξη κάθε σωματείο δικαιούται να συμμετέχει με μόνο μια ομάδα ανά 
κατηγορία, που αποτελείται από τους τρεις (3) αθλητές με την υψηλότερη επίδοση στον αγώνα 
κατάταξης.  Η σύνθεση του ομαδικού θα προκύπτει αυτόματα από τους 3αθλητές της ίδιας 
κατηγορίας και τόξου που αγωνίστηκαν, με την υψηλότερη επίδοση στον αγώνα κατάταξης.  
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Το σωματείο δικαιούται να έχει διαφορετική σύνθεση στα ομαδικά (εκτός των τριών υψηλότερων 
επιδόσεων στον αγώνα κατάταξης) μόνο στην περίπτωση που ο αρχηγός της ομάδας δηλώσει τη 
νέα σύνθεση εγγράφως στον Πρόεδρο των Κριτών ή Εκπρόσωπο ΕΟΤ του αγώνα μια (1) ώρα πριν 
από την έναρξη των δοκιμαστικών βολών του αντίστοιχου ολυμπιακού γύρου και με την 
προϋπόθεση  ότι οι αθλητές που θα δηλωθούν να έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα κατάταξης. 

 
Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ομαδικού ή ακύρωσης κάποιων αθλητών που συμμετέχουν 
στο ομαδικό ή μη ολοκλήρωσης του αγώνα, τότε αυτόματα ακυρώνεται και η ομάδα. 
 
Τα περί σύνθεσης ομαδικού ισχύουν για όλους τους αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος ΕΟΤ. 

 
Προϋπόθεση για την  βαθμολόγηση των αθλητών είναι η ολοκλήρωση του αγώνα ενώ για τη 
βαθμολόγηση του ομαδικού ενός σωματείου, απαιτείται η ολοκλήρωση του αγώνα από όλους τους  
αθλητές που συνθέτουν την ομάδα.  
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι αθλητές ή οι ομάδες θα λαμβάνουν τη βαθμολογία της θέσης στην 
οποία ισοβάθμησαν. 
 
Στους αγώνες που υπάρχει κατάταξη μεικτού ομαδικού, κάθε σωματείο δικαιούται να συμμετέχει με 
μόνο μια ομάδα ανά κατηγορία. Η σύνθεση των μεικτών ομαδικών θα προκύπτει αυτόματα.  
Οι καλύτερες επιδόσεις από τον αγώνα κατάταξης ενός αθλητή και μιας αθλήτριας ανά σωματείο, 
σε κάθε ηλικιακή κατηγορία του Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου, θα αποτελούν το μεικτό ομαδικό 
του σωματείου ανά κατηγορία και τόξο. 
Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στον ολυμπιακό γύρο ενός ή και των δύο αθλητών που έχουν 
την καλύτερη επίδοση, τότε το μεικτό ομαδικό του σωματείου μπορεί να συμπληρωθεί από τους 
αθλητές του σωματείου που έχουν πετύχει τις αμέσως επόμενες καλύτερες επιδόσεις στην 
κατηγορία τους στον γύρο κατάταξης.  
 
Η βαθμολογία για  τους βαθμολογημένους αγώνες έχει ως: 

 

 οι οκτώ πρώτοι αθλητές  θα βαθμολογούνται με 8‐7‐6‐5‐4‐3‐2‐1 βαθμούς κατά φθίνουσα 
σειρά κατάταξης 
 

 οι οκτώ πρώτες ομάδες θα βαθμολογούνται με  16‐14‐12‐10‐8‐6‐4‐2 βαθμούς κατά φθίνουσα 
σειρά κατάταξης 

 

 τα μεικτά ομαδικά δε θα βαθμολογούνται. 

 

 

 

 

 

 

 



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 
 

 

 

1. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 
 

ΠανελλήνιοΠρωτάθλημαείναιμιακαιμοναδικήδιοργάνωσηκάθεχρόνοκαιπάντα της ανώτατης(Α’) 
αγωνιστικής κατηγορίας του αθλήματος, για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, Ανδρών ‐Γυναικών- 
Νέων Ανδρών‐ Νέων Γυναικών – Εφήβων‐ Νεανίδων ολυμπιακού και σύνθετου  τόξου και μπορεί 
να αποτελείται από δύο σκέλη, με διαφορετική ημερομηνία διοργάνωσης: 

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών, ολυμπιακού & σύνθετου τόξου 

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών – Εφήβων/Νεανίδων, ολυμπιακού 
& σύνθετου τόξου 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν προκριθεί ή έχουν διατηρήσει το δικαίωμα για συμμετοχή 
στην Α΄ αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, στους αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος της 
Ε.Ο.Τ. που προηγήθηκαν του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, με χρονική έναρξη από τον πρώτο 
αγώνα του προηγούμενου έτους, βάσει των βαθμολογικών ορίων πρόκρισης και κατηγοριοποίησης 
που αναφέρονται στην εγκύκλιο της  Ε.Ο.Τ2015 - 4. 
 
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών μπορούν να συμμετάσχουν και αθλητές 
μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας που έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στην Α΄ αγωνιστική 
κατηγορία Ανδρών – Γυναικών ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους και στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών -  Εφήβων/Νεανίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου. 
 
Γιατοέτος2015,τοΠανελλήνιοΠρωτάθλημασεόλες τις ηλικιακές κατηγορίες 
ολυμπιακούκαισύνθετουτόξου,διεξάγεταιστηναπόστασητων18m,με ατομικό και ομαδικό αγώνα 
κατάταξης και αντίστοιχο ολυμπιακό γύρο, σε τριπλά κάθετα πρόσωπα στόχων3 x20cm. 
 
Οι τελικές θέσεις της κατάταξης των ατομικών και ομαδικών αναδεικνύονται με την ολοκλήρωση 
του αντίστοιχου ολυμπιακού γύρου. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας με ολυμπιακούς 
γύρους, για την τελική κατάταξη ισχύουν οι επιδόσεις από τον γύρο κατάταξης. 
 
Οι διακριθέντες αθλητές στο ατομικό και ομαδικό αγώνισμα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 
δικαιούνται όλα τα οφέλη που προβλέπονται από τον αθλητικό νόμο. 
 
Οι ατομικοί και ομαδικοί ολυμπιακοί γύροι  θα διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (WA). 
 
  



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 

 
 

2. Ανοιχτό Πρωτάθλημα. 
 
 

Το Ανοιχτό Πρωτάθλημα αποτελείται από δύο σκέλη: 

 Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ανδρών ‐ Γυναικών ολυμπιακού και σύνθετου τόξου 

 Ανοιχτό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών ‐Νέων Γυναικών-Εφήβων ‐Νεανίδων  ολυμπιακού και 
σύνθετου τόξου 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν προκριθεί ή έχουν διατηρήσει το δικαίωμα για συμμετοχή 
στην Α΄ αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, στους αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος της 
Ε.Ο.Τ. που προηγήθηκαν του Ανοιχτού Πρωταθλήματος, βάσει των βαθμολογικών ορίων πρόκρισης 
και κατηγοριοποίησης που αναφέρονται στην εγκύκλιο της  Ε.Ο.Τ. 2015 - 4. 
 
Στον αγώνα Ανοιχτού Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών μπορούν να συμμετάσχουν και αθλητές 
μικρότερης ηλικιακής κατηγορίας που έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στην Α΄ αγωνιστική 
κατηγορία Ανδρών – Γυναικών ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στο Ανοιχτό Πρωτάθλημα Νέων 
Ανδρών – Νέων Γυναικών - Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου. 
 
Για το 2015, το Ανοιχτό Πρωτάθλημα διοργανώνεται στις επίσημες αποστάσεις κάθε κατηγορίας 
και τόξου, με ατομικό, ομαδικό και μικτό ομαδικό αγώνα κατάταξης και αντίστοιχο ολυμπιακό 
γύρο. Τα πρόσωπα στόχων για κάθε κατηγορία, θα είναι αυτά που προσδιορίζονται από τους 
κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.  
 
Για το ολυμπιακό τόξο είναι  ως εξής :  

 70m για τις κατηγορίες Ανδρών –Γυναικών – Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών σε πρόσωπα 
στόχων 122cm 

 60m για τις κατηγορίες Εφήβων – Νεανίδων σε πρόσωπα στόχων 122cm 
 
Για το σύνθετο τόξο είναι  ως εξής :  

 50m για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες με πρόσωπα στόχων 40cm 
 
Οι τελικές θέσεις της κατάταξης των ατομικών, ομαδικών και μικτών ομαδικών για κάθε αγώνα 
αναδεικνύονται με την ολοκλήρωση του ολυμπιακού γύρου. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο 
αγώνας με ολυμπιακούς γύρους, για την τελική κατάταξη ισχύουν οι επιδόσεις από τον γύρο 
κατάταξης. 
 
Οι ατομικοί, ομαδικοί και μικτοί ομαδικοί ολυμπιακοί γύροι θα διεξάγονται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (WA). 

 

 

  



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 
 

 
3. Κύπελλο Ελλάδος. 

 
 

Στο Κύπελλο Ελλάδος συμμετέχουν οι κατηγορίες Ανδρών ‐ Γυναικών - Νέων Ανδρών ‐Νέων 

Γυναικών-Εφήβων ‐Νεανίδων  ολυμπιακού και σύνθετου τόξου. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν προκριθεί ή έχουν διατηρήσει το δικαίωμα για συμμετοχή 
στην Α΄ αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, στους αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος της 
Ε.Ο.Τ. που προηγήθηκαν του Κυπέλλου Ελλάδος, βάσει των βαθμολογικών ορίων πρόκρισης και 
κατηγοριοποίησης που αναφέρονται στην εγκύκλιο της  Ε.Ο.Τ. 2015 - 4. 
 
Το Κύπελλο Ελλάδος διοργανώνεται στις επίσημες αποστάσεις κάθε κατηγορίας και τόξου, με 
ατομικό, ομαδικό και μικτό ομαδικό αγώνα κατάταξης και αντίστοιχο ολυμπιακό γύρο. Τα 
πρόσωπα στόχων για κάθε κατηγορία, θα είναι αυτά που προσδιορίζονται από τους κανονισμούς 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.  
 
Για το ολυμπιακό τόξο είναι  ως εξής :  

 70m για τις κατηγορίες Ανδρών –Γυναικών – Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών σε πρόσωπα 
στόχων 122cm 

 60m για τις κατηγορίες Εφήβων – Νεανίδων σε πρόσωπα στόχων 122cm 
 
Για το σύνθετο τόξο είναι  ως εξής :  

 50m για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες με πρόσωπα στόχων 40cm 
 
Οι τελικές θέσεις της κατάταξης των ατομικών ομαδικών και μικτών ομαδικών για κάθε αγώνα 
αναδεικνύονται με την ολοκλήρωση του ολυμπιακού γύρου. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο 
αγώνας με ολυμπιακούς γύρους, για την τελική κατάταξη ισχύουν οι επιδόσεις από τον γύρο 
κατάταξης. 
 
Οι ατομικοί, ομαδικοί και μικτοί ομαδικοί ολυμπιακοί γύροι θα διεξάγονται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (WA). 

 

 

 

 

 

 

 



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 

 

Εγκύκλιος Ε.Ο.Τ. 2015- 4 
 
 
 

Ηλικιακή Κατηγοριοποίηση Αθλητών 
 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 

Άνδρες - Γυναίκες Όλες οι ηλικίες 

Παλαίμαχοι Άνδρες - Γυναίκες 50 και άνω 

Νέοι Άνδρες – Νέες Γυναίκες Έως και 20 ετών 

Έφηβοι - Νεανίδες Έως και 17 ετών 

Παίδες - Κορασίδες Έως και 14 ετών 

Παμπαίδες - Πανκορασίδες Έως και 12 ετών 

Παμπαίδες – Πανκορασίδες Β’ Έως και 10 ετών 

 
 

 
Σε κάθε αγώνα ένας αθλητής μπορεί να αγωνιστεί σε μια μόνο ηλικιακή κατηγορία, εκτός των 
περιπτώσεων διοργάνωσης αγώνα με δύο σκέλη, όπως περιγράφεται στις Εγκυκλίους ΕΦΟΤ 2015-2 
και 2015-3. 
 
Οι αθλητές μπορούν να αγωνιστούν σε διαφορετικές κατηγορίες τόξου (ολυμπιακό –σύνθετο) στον 
ίδιο αγώνα, αλλά χωρίς να τροποποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του αγώνα ή να καθυστερήσει 
ώστε να διευκολυνθεί ο συγκεκριμένος αθλητής. 
 
Στους αγώνες κλειστού χώρου 2x18m η επιλογή μονού ή τριπλού κάθετου προσώπου στόχου είναι 
επιλογή του διοργανωτή του αγώνα, εκτός του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, όπως ορίζεται στην 
Εγκύκλιο ΕΟΤ 2015-3. 
  



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 

  

Παλαίμαχοι 
≥50 

 
Άνδρες 

Νέοι 
Άνδρες 

≤20 

 

Έφηβοι 
≤17 

 

Παίδες 
≤14 

 

Παμπαίδες 
≤12 

 

Παμπαίδες Β’ 
≤10 

 

Target 
Face 

F 
I 
T 
A 

 
70m 
60m 
50m 
30m 

90m 
70m 
50m 
30m 

90m 
70m 
50m 
30m 

70m 
60m 
50m 
30m 

50m 

 40m 
30m  

20m 

30m 
25m 
20m  
15m 

 
122cm 

& 

80cm 

A.X. 2x70m 2x70m 2x70m 2x60m 2x40m 2x25m 2x15m 122cm 

 
K.X. 

 

2x18m  
(3x20ή 
40cm) 

2x18m 
(3x20ή 
40cm) 

2x18m 
(3x20ή 
40cm) 

2x18m 
(3x20ή 
40cm) 

2x18m 

(40cm) 

 

 
2x18m 

(80cm) 
 

 

2x15m 
(122cm) 

 3x20cm 

    ή 40cm 

 80 cm 

 122 cm 

 

 

 

 

 

  

Παλαίμαχοι 
≥50 

 

 

Γυναίκες 

Νέες 

Γυναίκες 
≤20 

 

Νεανίδες 

≤17 

 

Κορασίδες 

≤14 

 

Πανκορασίδες 

≤12 

Πανκορασίδες 
Β΄ 

≤10 

 

Target 

Face 

F 
I 
T 
A 

70m 
60m 
50m 
30m 

70m 
60m 
50m 
30m 

70m 
60m 
50m 
30m 

60m 
50m 
40m 
30m 

50m 
40m 
30m 
20m 

30m 
25m  
20m  
15m 

 

 

122cm 

& 

80cm 

A.X. 2x70m 2x70m 2x70m 2x60m 2x40m 2x25m 2x15m 122cm 

 
K.X. 

2x18m 

(3x20ή 
40cm) 

2x18m 
(3x20ή 
40cm) 

2x18m 
(3x20ή 
40cm) 

2x18m 
(3x20ή 
40cm) 

2x18m 
(40cm) 

2x18m 
(80cm) 

2x15m 
(122cm) 

 3x20cm 

ή 40cm 

 80 cm 

 122 cm 
  

 

Παλαίμαχοι 
≥50 

 
Άνδρες 

ΝέοιΆνδρες 
≤20 

 

Έφηβοι 
≤17 

 

Παίδες 
≤14 

 

Παμπαίδες 

≤12 

 
ΠαμπαίδεςΒ΄ 

≤10 

 

2x50(40cm) 
 

2x50(40cm) 
 

2x50(40cm) 
 

2x50(40cm) 
 

2x40(122cm) 
 

2x25(122cm) 
 

2x15m(122cm) 

 
2x18m 

(3x20ή40cm) 

2x18m 
(3x20ή 
40cm) 

 

2x18m 

(3x20 ή40cm) 

2x18m 
(3x20ή 
40cm) 

 
2x18m(40cm) 

 
2x18m(80cm) 

 
2x15m(122cm) 

 

Παλαίμαχοι 
≥50 

Γυναίκες 
ΝέεςΓυναίκες 
≤20 

 

Νεανίδες 

≤17 

 

Κορασίδες 

≤14 

 

Πανκορασίδες 

≤12 

 

ΠανκορασίδεςΒ΄ 

≤10 

2x50(40cm) 2x50(40cm) 2x50(40cm) 2x50(40cm) 2x40(122cm) 2x25(122cm) 2x15m(122cm) 

2x18m 
(3x20ή40cm) 

2x18m 
(3x20ή 
40cm) 

2x18m 

(3x20ή 
40cm) 

2x18m 
(3x20ή 
40cm) 

 
2x18m(40cm) 

 
2x18m(80cm) 

 
2x15m(122cm) 

 

Συνοπτικός πίνακας με τις αποστάσεις και τα μεγέθη προσώπων στόχου, 
ανάλογα με την ηλικία – φύλο, για ολυμπιακό και σύνθετο τόξο 

 

Ολυμπιακό τόξο 

Σύνθετο τόξο 
         
     
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 

 
ΕγκύκλιοςΕ.Ο.Τ.2015 – 5 

 

Πρόκριση από την Β’ στην Α’ αγωνιστική Κατηγορία ‐ Κατηγοριοποίηση Αθλητών 
 

Για να προκριθεί ένας αθλητής από την Β’ στην Α’ αγωνιστική κατηγορία πρέπει να ισοφαρίσει ή 
ξεπεράσει το βαθμολογικό όριο πρόκρισης, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πινάκα. 
 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ 

FITA 2x70m 2x18m FITA 2x70m 2x18m 

Άνδρες Γυναίκες 

≥1020 ≥505 ≥510 ≥1030 ≥470 ≥490 

Νέοι Άνδρες Νέες Γυναίκες 

≥620 ≥290 ≥200 ≥710 ≥290 ≥200 

Έφηβοι Νεανίδες 

FITA 2x60m 2x18m FITA 2x60m 2x18m 

≥530 ≥260 ≥180 ≥640 ≥260 ≥180 

       ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ 

2x50m 2x18m 
 

2x50m 2x18m 

Άνδρες 

 

Γυναίκες 

≥590 ≥540 
 

≥565 ≥530 

Νέοι Άνδρες 

  

Νέες Γυναίκες 

≥385 ≥220 
 

≥385 ≥220 

Έφηβοι 

  

Νεανίδες 

≥240 ≥200 
 

≥240 ≥200 
 

Ένας αθλητής της Α΄ αγωνιστικής κατηγορίας θα υποβιβάζεται στη Β΄ αγωνιστική κατηγορία εάν κατά 
την διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, δεν έχει επιτύχει επίδοση η οποία να τον 
κατατάσσει  στα βαθμολογικά όρια  της ηλικιακής κατηγορίας  που ανήκει.  
 
Για τον Κλειστό Χώρο, τα όρια πρόκρισης από την Β’ στην Α’ αγωνιστική κατηγορία επιτυγχάνονται 
μόνο σε αγώνες Κλειστού Χώρου και ισχύουν μόνο για αγώνες Κλειστού Χώρου. Για τον Ανοιχτό 
Χώρο, τα όρια πρόκρισης από την Β’ στην Α’ αγωνιστική κατηγορία επιτυγχάνονται μόνο σε αγώνες 
Ανοιχτού Χώρου και ισχύουν μόνο για αγώνες Ανοιχτού Χώρου. 
 
Ειδικά και μόνο για το 2015, η πρόκριση από τη Β’ στην Α’ αγωνιστική κατηγορία ισχύει ανεξάρτητα 
από το αν έχει επιτευχθεί το αντίστοιχο όριο στον Ανοιχτό ή στον Κλειστό Χώρο. 
 
 
 
 



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 
 
 
Μια επίδοση αναγνωρίζεται στην κατηγορία  την οποία ο αθλητής είχε δηλωθεί στον αγώνα που  
πραγματοποίησε την επίδοση, αλλά αυτόματα αναγνωρίζεται και σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία 
μπορεί να αγωνιστεί ο αθλητής βάση της ηλικίας του, δηλαδή στην κατηγορία στην οποία ο αθλητής 
ανήκει ηλικιακά, με την προϋπόθεση της ίδιας μορφής αγώνα. (π.χ. αν ένας έφηβος στον κλειστό χώρο 
πιάσει όριο κατηγορίας ανδρών μπορεί να αγωνιστεί και στην αντίστοιχη κατηγορία ανδρών.) 

 

Για την περίπτωση αθλητών με Ελληνική υπηκοότητα που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και 
συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες της ξένης Ομοσπονδίας, αναγνωρισμένης από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Τοξοβολίας, οι επιδόσεις τους μπορούν να προσμετρήσουν για κατηγοριοποίηση ώστε να 
λάβουν μέρος σε αγώνες του Ελληνικού Πρωταθλήματος, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

 Η μορφή των αγώνων να είναι ίδια με την μορφή των αγώνων που διεξάγονται στην Ελλάδα 

 Ο αθλητής να προσκομίσει τα επίσημα αποτελέσματα των αγώνων που μετείχε είτε με επίσημο 
έγγραφο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας, είτε μέσω του επίσημου διαδικτυακού χώρου όπου 
ανακοινώνονται τα αποτελέσματα 

 Ο αθλητής να είναι εγγεγραμμένος σε σωματείο που ανήκει στην δύναμη της ΕΟΤ. 
 

  



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 
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Αναγνώριση Πανελληνίων επιδόσεων 
 
 

Ως νέα Πανελλήνια επίδοση θα αναγνωρίζεται μια επίδοση η οποία είναι τουλάχιστον ίση ή 
υψηλότερη από την υπάρχουσα επίδοση  και πραγματοποιείται σε αγώνες του αγωνιστικού 
προγράμματος Ε.Φ.Ο.Τ., το Σχολικό Πρωτάθλημα, τους αγώνες ΑΣΑΕΔ, με την προϋπόθεση διαιτησίας  
τους από Εθνικούς Κριτές ΕΦΟΤ, καθώς και σε οποιονδήποτε διεθνή αγώνα αναγνωρισμένο από την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία (WA) ή την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τοξοβολίας (WAE). 
 
Σε περίπτωση ισοφάρισης μιας Πανελλήνιας επίδοσης σε αγώνες ανοιχτού χώρου, μια νέα 
Πανελλήνια επίδοση θα περιλαμβάνει τον αριθμό των εσωτερικών 10(Χ) και θα απαιτείται 
τουλάχιστον ένα περισσότερο 10(Χ) από την υπάρχουσα επίδοση.  Σε περίπτωση που μια Πανελλήνια 
επίδοση ισοφαριστεί ή καταρριφτεί από δύο ή περισσότερους αθλητές την ίδια μέρα, οι αθλητές που 
την πραγματοποίησαν θα αναγνωρισθούν από κοινού ως κάτοχοι της Πανελλήνιας επίδοσης. Σε 
όλους τους κατόχους Πανελληνίων επιδόσεων θα απονέμεται αναμνηστικό δίπλωμα. 
 
Μία ισοφάριση ή νέα Πανελλήνια επίδοση αναγνωρίζεται στην κατηγορία στην οποία ο αθλητής είχε 
δηλωθεί στον αγώνα που πραγματοποίησε την επίδοση, αλλά αυτόματα αναγνωρίζεται και στην 
κατηγορία στην οποία ο αθλητής ανήκει ηλικιακά, με την προϋπόθεση ότι η μορφή του αγώνα είναι 
ίδια.(Πχ, αν ένας Νέος Άνδρας, αγωνιζόμενος στον Κλειστό Χώρο στην κατηγορία Ανδρών, πετύχει 
Πανελλήνια Επίδοση Ανδρών, τότε η επίδοση αυτή αναγνωρίζεται και στην αντίστοιχη κατηγορία 
Νέων Ανδρών). 
 
Οι Πανελλήνιες επιδόσεις που αναγνωρίζονται για τις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών –Γυναικών -Νέων 
Ανδρών -Νέων Γυναικών –Εφήβων –Νεανίδων –Παίδων –Κορασίδων – Παμπαίδων – Πανκορασίδων – 
Παμπαίδων Β΄– Πανκορασίδων Β΄ είναι οι εξής : 
 
Για τους αγώνες κλειστού χώρου στο ολυμπιακό και σύνθετο τόξο 

 Ατομικό 2x18m (60 βέλη σε τριπλό κάθετο πρόσωπο 3x20cm) 

 Ομαδικό 18m (3x60 βέλη σε τριπλό κάθετο πρόσωπο 3x20cm) 

 Ομαδικός ολυμπιακός γύρος (24 βέλη σε τριπλό κάθετο πρόσωπο 3x20cm) 

 Ατομικό 2x18m (60 βέλη σε πρόσωπο 40cm) για τις κατηγορίες Παίδων - Κορασίδων 

 Ομαδικό 18m ( 3x60 βέλη σε πρόσωπο 40cm) για τις κατηγορίες Παίδων - Κορασίδων  

 Ομαδικός ολυμπιακός γύρος (24 βέλη σε πρόσωπο 40cm) για τις κατηγορίες Παίδων - Κορασίδων 

 Ατομικό 2x18m (60 βέλη σε πρόσωπο 80cm) για τις κατηγορίες Παμπαίδων - Πανκορασίδων 

 Ομαδικό 18m ( 3x60 βέλη σε πρόσωπο 80cm) για τις κατηγορίες Παμπαίδων - Πανκορασίδων 

 Ομαδικός ολυμπιακός γύρος (24 βέλη σε πρόσωπο 80cm) για τις κατηγορίες Παμπαίδων - Πανκορασίδων 

 Ατομικό 2x15m (60 βέλη σε πρόσωπο 122cm) για τις κατηγορίες Παμπαίδων Β’ - Πανκορασίδων Β’ 

 Ομαδικό 15m ( 3x60 βέλη σε πρόσωπο 122cm) για τις κατηγορίες Παμπαίδων Β’ - Πανκορασίδων Β’ 

 Ομαδικός ολυμπιακός γύρος (24 βέλη σε πρόσωπο 122cm) για τις κατηγορίες Παμπαίδων Β’-

Πανκορασίδων Β’ 



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 
 

 
Για τους αγώνες ανοιχτού χώρου F.I.T.A. στο ολυμπιακό τόξο 

 Σύνολο ατομικού γύρου  F.I.T.A (144 βέλη) 

 Σύνολο ομαδικού γύρου F.I.T.A. (3x144 βέλη) 

 ατομικό 90m (36 βέλη) 

 ατομικό 70m (36 βέλη) 

 ατομικό 60m (36 βέλη) 

 ατομικό 50m (36 βέλη) 

 ατομικό 50m (36 βέλη) σε πρόσωπο στόχου 122cm για την κατηγορία νεανίδων 

 ατομικό 40m (36 βέλη)  

 ατομικό 30m (36 βέλη) 

 ατομικό 20m (36 βέλη) 
Για να αναγνωριστούν οι Πανελλήνιες επιδόσεις στις παραπάνω αποστάσεις πρέπει να 
πραγματοποιηθούν σαν μέρος του ατομικού γύρου F.I.T.A. 
 
Για τους αγώνες ανοιχτού χώρου F.I.T.A.  (2x70m& 2x60m)  στο ολυμπιακό τόξο 

 Σύνολο ατομικού γύρου  F.I.T.A 2x70m (72 βέλη) 

 Σύνολο ομαδικού γύρου F.I.T.A. 2x70m (3x72 βέλη) 

 Σύνολο ομαδικού ολυμπιακού γύρου F.I.T.A. 2x70m  (3x24 βέλη) 

 Σύνολο ατομικού γύρου  F.I.T.A 2x60m (72 βέλη) 

 Σύνολο ομαδικού γύρου F.I.T.A. 2x60m (3x72 βέλη) 

 Σύνολο ομαδικού ολυμπιακού γύρου F.I.T.A. 2x60m  (3x24 βέλη) 
 
Για τους αγώνες ανοιχτού χώρου Round2x50m  στο σύνθετο τόξο 

 Σύνολο ατομικού γύρου  Round 2x50m (72 βέλη) 

 Σύνολο ομαδικού γύρου Round 2x50m (3x72 βέλη) 

 Σύνολο ομαδικού ολυμπιακού γύρου Round 2x50m(3x24 βέλη) 
 
Για τους αγώνες ανοιχτού χώρου  στο ολυμπιακό τόξο  

 Σύνολο ατομικού γύρου  2x40m (72 βέλη) σε πρόσωπο στόχου 122cm για την κατηγορία  
Παίδων-Κορασίδων 

 Σύνολο ατομικού γύρου  2x25m (72 βέλη) σε πρόσωπο στόχου 122cm για την κατηγορία  
Παμπαίδων - Πανκορασίδων 

 Σύνολο ατομικού γύρου  2x15m (72 βέλη) σε πρόσωπο στόχου 122cm για την  κατηγορία  
Παμπαίδων Β’ – Πανκορασίδων Β’ 
 

Για τους αγώνες ανοιχτού χώρου  στο σύνθετο τόξο  

 Σύνολο ατομικού γύρου  2x50m (72 βέλη) σε πρόσωπο στόχου 80cm για την κατηγορία   
Παίδων-  Κορασίδων 

 Σύνολο ατομικού γύρου  2x50m (72 βέλη) σε πρόσωπο στόχου 122cm για την κατηγορία   
Παμπαίδων - Πανκορασίδων 

 Σύνολο ατομικού γύρου  2x15m (72 βέλη) σε πρόσωπο στόχου 122cm για την κατηγορία   
Παμπαίδων Β’ – Πανκορασίδων Β’ 

  



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 
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Κριτήρια & Τρόπος επιλογής συγκρότησης Εθνικών Ομάδων-Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων 
 
Για τη συγκρότηση Εθνικής Ομάδας που θα συμμετέχει στους διεθνείς αγώνες του ετήσιου 
Αγωνιστικού Προγράμματος ΕΟΤ, λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις αθλητών που είναι 
καταχωρημένοι στην Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων ανά ηλικιακή κατηγορία και τόξο. 
 
Προκειμένου για την καταχώρηση αθλητών στην Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων, ορίζονται οι 
παρακάτω ελάχιστες επιδόσεις, ανά ηλικιακή κατηγορία και τόξο, που επιτεύχθηκαν σε γύρο 
κατάταξης.  
 
Ολυμπιακό Τόξο:     70μ. (60μ. Ε-Ν)   18μ.  
Άνδρες    585    545  
Γυναίκες    570    535  
Νέοι Άνδρες    570    535  
Νέες Γυναίκες   540    520  
Έφηβοι    580    525  
Νεανίδες    555    510  
 
Σύνθετο Τόξο:  50μ.    18μ.  
Άνδρες    650    550  
Γυναίκες    625    540  
Νέοι Άνδρες    625    540  
Νέες Γυναίκες   590    525  
Έφηβοι    610    530  
Νεανίδες    580    520  
 
Αθλητής με κατώτερη επίδοση, δεν καταχωρείται στην Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων.  
 
Τα αποτελέσματα-επιδόσεις των αθλητών θα πρέπει να επιτυγχάνονται σε αγώνες του ετήσιου 
Αγωνιστικού Προγράμματος ΕΟΤ ή σε διεθνή αγώνα της Παγκόσμιας ή Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, 
που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο και έως 20 μέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία Τελικών Δηλώσεων Συμμετοχής (Final Entries) του κάθε διεθνή αγώνα.  
 
Οι αθλητές, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα, είναι όσοι έχουν τον καλύτερο 
αριθμητικό μέσο όρο, που θα προκύπτει από τις δύο ανώτερες καταγεγραμμένες στην Επετηρίδα 
επιδόσεις τους, ανά ηλικιακή κατηγορία και τόξο κατά το τελευταίο τρίμηνο και έως 20 μέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία Τελικών Δηλώσεων Συμμετοχής (Final Entries) του κάθε διεθνή αγώνα, 
σύμφωνα με τον προβλεπόμενο από τον διοργανωτή αριθμό συμμετοχής ανά κατηγορία.  
 
Το ΔΣ ΕΟΤ δύναται να ορίζει ανώτερη επίδοση μέσου όρου αθλητή, για συμμετοχή στην Εθνική 
Ομάδα σε συγκεκριμένους αγώνες, μετά από ενημέρωση των σωματείων τουλάχιστον 3 μήνες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία Τελικών Δηλώσεων Συμμετοχής του συγκεκριμένου αγώνα. 
 



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 
 

Αθλητές που μετέχουν στην Εθνική Ομάδα θεωρείται ότι αποδέχονται και θα τηρούν αυστηρά τους 
όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικών Ομάδων. 
 

Αθλητής-τρια των ηλικιακών κατηγοριών ΝΑ-ΝΓ-Ε-Ν ανά τόξο, που πέτυχε επίδοση μεγαλύτερη των 
αντιστοίχων Α-Γ, έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε Εθνική Ομάδα Α-Γ της κατηγορίας τόξου που 
πέτυχε την επίδοση, με την προϋπόθεση της ίδιας μορφής αγώνα. Για τις ηλικιακές κατηγορίες Ε-Ν 
το παραπάνω δικαίωμα ισχύει μόνο στην περίπτωση που αγωνίζονται στις ίδιες αποστάσεις με τις 
μεγαλύτερες κατηγορίες. 
 

Σε περίπτωση που ένας αθλητής, ο οποίος έχει τις ανώτερες προϋποθέσεις συμμετοχής στην Εθνική 
Ομάδα με βάση τα αποτελέσματα του και την κατάταξη του στην Επετηρίδα (καλύτερος αριθμητικός 
μέσος όρος ),αδυνατεί να συμμετέχει στην Εθνική ομάδα, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος 
αθλητής της Επετηρίδας και ούτω καθ’ εξής, έως τον αθλητή που κατέχει την τελευταία θέση της 
Επετηρίδας (μικρότερος αριθμητικός μέσος όρος).  
 

Για την ειδική περίπτωση δημιουργίας Ομαδικού για συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας σε διεθνείς 
αγώνες και με την προϋπόθεση ότι δυο τουλάχιστον αθλητές της ίδιας κατηγορίας και τόξου από την 
Επετηρίδα έχουν δηλώσει ότι θα μετέχουν στην Εθνική Ομάδα, δίνεται η δυνατότητα σε αθλητή 
εκτός Επετηρίδας να συμμετέχει στην Εθνική Ομάδα, για τη συμπλήρωση του Ομαδικού της 
συγκεκριμένης κατηγορίας και τόξου, μετά από έγγραφο αίτημα του σωματείου του αθλητή και 
απόφαση του ΔΣ ΕΟΤ. Στην περίπτωση αυτή, θα προηγούνται στην επιλογή αιτήματα αθλητών που 
πέτυχαν τον υψηλότερο αριθμητικό μέσο όρο εκτός Επετηρίδας του τριμήνου, στην ίδια κατηγορία 
και τόξο του Ομαδικού. 
 

Σε περίπτωση που αθλητής επιθυμεί να λάβει μέρος σε επίσημο διεθνή αγώνα στο Καλεντάρι της 
Παγκόσμιας ή Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο Αγωνιστικό 
Πρόγραμμα ΕΟΤ, δύναται να συμμετάσχει με αποκλειστικά δικές τους δαπάνες, με την προϋπόθεση 
να έχει επιτύχει τουλάχιστον την ελάχιστη επίδοση καταχώρησης στην Επετηρίδα Εθνικών Ομάδων 
το τρίμηνο πριν την καταληκτική ημερομηνία Τελικών Δηλώσεων Συμμετοχής (Final Entries)στον 
συγκεκριμένο διεθνή αγώνα και μετά από απόφαση του ΔΣ ΕΟΤ. 
 

Αθλητής της Εθνικής Ομάδας δύναται να μετέχει σε διεθνή αγώνα με τον προσωπικό του 
προπονητή, καλύπτοντας τις δαπάνες συμμετοχής του προπονητή του.  
 

Εκτός των ειδικών περιπτώσεων που αποφασίζει διαφορετικά το ΔΣ ΕΟΤ, για τη συγκρότηση κάθε 
Εθνικής Ομάδας, αθλητής που έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις και αποδέχεται τη συμμετοχή του 
στην Εθνική Ομάδα, δηλώνει εγγράφως προς την ΕΦΟΤ την πρόθεση του να μετέχει με δικά του 
έξοδα καθώς και τον προπονητή που πιθανόν επιθυμεί να τον συνοδεύει, επίσης με δικά του έξοδα. 

 

Σε κάθε συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας (Αποστολής) σε διεθνείς αγώνες το ΔΣ της ΕΟΤ ορίζει 
Αρχηγό Αποστολής ένα από τα άτομα που θα μετέχουν στην αποστολή, ο οποίος διασφαλίζει τη 
συνοχή, την οργάνωση και το ήθος της Ελληνικής Αποστολής, καθώς και τα δικαιώματα και η σωστή 
παρουσία της Εθνικής Ομάδας. Ο Αρχηγός Αποστολής καταθέτει στο ΔΣ της ΕΟΤ Έκθεση, σχετική με 
την συγκεκριμένη Αποστολή, εντός 5 ημερών από την επιστροφή της Αποστολής στην Ελλάδα. 
 

Η Εγκύκλιος Ε.Ο.Τ. 2015 - 7 δεν αφορά τον τρόπο επιλογής και συγκρότησης Ολυμπιακής Ομάδας. 
 
 



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 
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Ανάδειξη Πολυνίκη Αθλητή και Σωματείου 
 
Η ανάδειξη του πολυνίκη αθλητή και του πολυνίκη σωματείου, στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – 
Γυναικών – Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών – Εφήβων – Νεανίδων για το ολυμπιακό και σύνθετο τόξο 
θα προκύπτει από τους βαθμολογούμενους αγώνες που περιγράφονται στην εγκύκλιο της Ε.Ο.Τ. 
2015-3. 
 

Θα αναδειχθούν  τρείς πολυνίκεις αθλητές ανά ηλικιακή κατηγορία και είδος τόξου, με βάση τη 
συνολική βαθμολογία της ατομικής κατάταξης τους στους βαθμολογούμενους αγώνες ΕΟΤ, ως εξής: 
 
 Άνδρες ολυμπιακού τόξου 

 

 Γυναίκες ολυμπιακού τόξου 

 

 Νέοι άνδρες ολυμπιακού τόξου 

 

 Νέες γυναίκες ολυμπιακού τόξου 

 

 Έφηβοι ολυμπιακού τόξου 

 

 Νεανίδες ολυμπιακού τόξου 

 

 Άνδρες σύνθετου τόξου 

 

 Γυναίκες σύνθετου τόξου 

 

 Νέοι άνδρες σύνθετου τόξου 

 

 Νέες γυναίκες σύνθετου τόξου 

 

 Έφηβοι σύνθετου τόξου 

 

 Νεανίδες σύνθετου τόξου 

 

Θα αναδειχθούν τρία πολυνίκη σωματεία ανά κατηγορία, με βάσει τη συνολική βαθμολογία της 
ατομικής & ομαδικής κατάταξης των αθλητών τους στους βαθμολογούμενους αγώνες της Ε.Ο.Τ., στο 
ολυμπιακό και σύνθετο τόξο ως εξής : 
 

 Κατηγορία γενικής βαθμολογίας (που περιλαμβάνει το ολυμπιακό και σύνθετο τόξο) 
 

 Κατηγορία ολυμπιακού τόξου 
 

 Κατηγορία σύνθετου τόξου 

 

 



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 
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Αθλητική Περιβολή 
 

 
Όλα τα μέλη της ομάδας (αθλητές και προπονητές) που βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο 
(μετά τη Γραμμή Αναμονής) πρέπει  να είναι κατάλληλα ενδεδυμένα με ομοειδείς  χρωματισμούς 
σύμφωνα με την επίσημη εμφάνιση της ομάδας που ανήκουν, για όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι 
και τις απονομές των επάθλων. 
 

 Οι άνδρες υποχρεούνται να φορούν : 
i. Παντελόνι, φόρμα ή σορτς τα οποία δεν πρέπει να είναι κοντύτερα από την άκρη των 

δαχτύλων του αθλητή όταν τα δάχτυλα και τα χέρια εκτείνονται στα πλευρά του 
ii. Μπλούζες με κοντό ή μακρύ μανίκι που θα καλύπτουν την κοιλιακή χώρα στο μέγιστο 

άνοιγμα του τόξου 
 

 Οι γυναίκες υποχρεούνται να φορούν : 
i. Φόρεμα, φόρμα, φούστα ή σορτς τα οποία δεν πρέπει να είναι κοντύτερα από την άκρη 

των δαχτύλων της αθλήτριας  όταν τα δάχτυλα και τα χέρια εκτείνονται στα πλευρά της 
ii. Μπλούζες με κοντό ή μακρύ μανίκι που θα καλύπτουν την κοιλιακή χώρα στο μέγιστο 

άνοιγμα του τόξου 
 

 Απαγορεύονται τα τζίν και κάθε άλλο ένδυμα που παραπέμπει σε διαφορετικού τύπου 
άθλημα (π.χ. πολεμικές τέχνες). 

 

 Οι αθλητές και προπονητές της κάθε ομάδας πρέπει να φορούν αθλητικά υποδήματα τα 
οποία μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουν όλο το 
πόδι. 

 

 Στις μπλούζες όλων των αθλητών πρέπει να αναγράφεται το όνομα του σωματείου με το 
οποίο αγωνίζονται και να φέρουν το έμβλημα του σωματείου σε εμφανές σημείο πάνω 
αριστερά ή δεξιά στο στήθος. 

 
Οι  αθλητές και προπονητές οι οποίοι κατά τον έλεγχο εξοπλισμού  από τους κριτές  του  αγώνα  
διαπιστωθεί  ότι  δεν  είναι  ενδεδυμένοι  με  αθλητική περιβολή σύμφωνη με τα προαναφερόμενα, 
και εάν κατόπιν υπόδειξης των κριτών δεν έχουν συμμορφωθεί έως την  έναρξη  του  αγώνα, τότε 
για τους μεν αθλητές δεν θα επιτραπεί να συμμετέχουν στον αγώνα, οι δε προπονητές θα 
απομακρυνθούν εκτός  αγωνιστικού χώρου από την οργανωτική επιτροπή ή τον Εκπρόσωπο ΕΟΤ 
του αγώνα. 

  



Σημείωση: όπου αναφέρεται παρακάτω η λέξη αθλητής, εννοείται αθλητής/αθλήτρια. 
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Διαφημίσεις εντός αγωνιστικών χώρων 
 

 
Επιτρέπεται και επιδιώκεται η κάθε είδους χορηγία, διαφημιστική ενέργεια, εμπορική εγκατάσταση 
και ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων, η οποία είναι προς όφελος της Ε.Ο.Τ. ή του αθλητή ή του 
σωματείου που την πραγματοποιεί ή του αθλήματος γενικότερα, στους προπονητικούς χώρους της 
Ομοσπονδίας- σωματείων καθώς και στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων, με την πρότερη έγκριση 
από την Ε.Ο.Τ. και εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας. 
 

Η τοποθέτηση διαφημιστικών στοιχείων εντός αγωνιστικών χώρων δεν θα πρέπει να ενοχλεί ή 
αποσπά την προσοχή των αγωνιζόμενων αθλητών και απαιτείται γι’ αυτό η έγκριση του Εκπροσώπου 
ΕΟΤ του αγώνα.  

 


