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                                                                                                                           Αθήνα, 23/06/2015 

                                                                                                                           Αρ. πρωτ.:419/15 

          

   Προς : Σωματεία Ε.Ο.Τ.   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

    ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ Α. Χ. 2015  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟ 

                                          

Ο.Α.Κ.Α., Σάββατο 4 &  Κυριακή 5 Ιουλίου  2015 

                                           

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας  προκηρύσσει τον αγώνα    Πρωταθλήματος 

Νέων Α.Χ. 2015 Α΄ Αγωνιστικής κατηγορίας 2Χ70μ.-Ο.Γ. Νέων Ανδρών – Νέων 

Γυναικών Ολυμπιακού τόξου, 2Χ60μ.-Ο.Γ.  Εφήβων-Νεανίδων Ολυμπιακού τόξου & 

2Χ50μ.-Ο.Γ.Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων Σύνθετου τόξου, που 

θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Προπονητήριο  Τοξοβολίας στο Ο.Α.Κ.Α. ,το  

Σάββατο 4 Ιουλίου και την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015. 

Ο αγώνας θα γίνει παράλληλα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  ΑμεΑ σε 

συνδιοργάνωση με την ΕΑΟΜ-ΑμεΑ. 

 

Γενικές Διατάξεις : 

1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός και ομαδικός   στην ηλικιακή κατηγορία Νέων 

Ανδρών- Νέων Γυναικών / Εφήβων-Νεανίδων Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου. Σε 

περίπτωση που υπάρχει η χρονική δυνατότητα να γίνει και μικτός ομαδικός Ο.Γ θα 

υπάρχει σχετική ανακοίνωση στο πρόγραμμα του αγώνα..  

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

προκριθεί ή έχουν διατηρήσει το δικαίωμα για συμμετοχή στην Α΄αγωνιστική 

κατηγορία του αθλήματος  και έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους προς την 

ΕΦΟΤ, όπως αυτές αναφέρονται στις εγκυκλίους του έτους 2015 . 

3. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος  

έως την Τρίτη  30/06/2015. 

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

γραπτώς από τους αρχηγούς των σωματείων. 

5. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις. 
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6. Για όλες τις κατηγορίες Ολυμπιακού Τόξου , ο ατομικός , ο ομαδικός και ο μικτός 

(σε περίπτωση που διεξαχθεί) Ολυμπιακός Γύρος θα γίνει με την διαδικασία του 

set system ( άθροισμα set ) σύμφωνα με τους κανονισμούς της WA ( Rule Book 2) .  

7. Για όλες τις κατηγορίες Συνθέτου Τόξου , ο ατομικός , ο ομαδικός και ο μικτός (σε 

περίπτωση που διεξαχθεί) Ολυμπιακός Γύρος θα γίνει με την διαδικασία του 

Match Roud ( άθροισμα βελών ) σύμφωνα με τους κανονισμούς της WA (Rule Book 

2). 

8. Η βαθμολογία αθλητών-σωματείων θα προκύψει από τον Ολυμπιακό Γύρο 

σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ε.Ο.Τ. 2015/3 η οποία έχει ως εξής:   

Οι οκτώ πρώτοι αθλητές/τριες θα βαθμολογούνται με 8-7-6-5-4-3-2-1 βαθμούς 

( κατά φθίνουσα σειρά τελικής κατάταξης ). 

       Οι οκτώ πρώτες ομάδες θα βαθμολογούνται με 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 

       βαθμούς ( κατά φθίνουσα σειρά τελικής κατάταξης ). 

       Ο μικτός Ολυμπιακός Γύρος δεν βαθμολογείται. 

       Στις κατηγορίες που βάσει των τελικών συμμετοχών δεν θα διεξαχθεί  

       Ολυμπιακός Γύρος , η βαθμολογία θα προκύπτει από το γύρο κατάταξης. 

9. Σε περίπτωση που υπάρχει μικρός αριθμός συμμετοχών ο αγώνας θα γίνει σε μία  

μέρα το Σάββατο 4 Ιουλίου. 

 

     ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ  

     ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

     

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :  
 

 

 

1. Ο αγώνας γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι εγκύκλιοι του 

έτους 2015. 

2. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 12 ευρώ . 

 

                                                  Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 

Για το Δ.Σ. 

 

         Ο Πρόεδρος                                                                  Η Γενική Γραμματέας 

           
 Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                    Μαρία Κυριλλοπούλου 


