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                                                                                                  Αθήνα, 24/08/2015 

                                                                                                 Αρ. πρωτ.: 616/15 

 

 

Προς : Σωματεία Ε.Ο.Τ.   

                                         

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΑΤΟΜΙΚΟΥ, ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΥΡΟΥ 

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΘΕΡΜΗ, 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

 

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

προκηρύσσει τον αγώνα Κυπέλλου Ανοιχτού Χώρου : 

 2Χ70μ. – ατομικού, ομαδικού και μικτού ομαδικού Ολυμπιακού Γύρου ηλικιακής 

κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών Ολυμπιακού 

τόξου 

 2Χ60μ. – ατομικού, ομαδικού και μικτού ομαδικού Ολυμπιακού Γύρου ηλικιακής 

κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων Ολυμπιακού τόξου  

 2Χ50μ. – ατομικού, ομαδικού και μικτού ομαδικού Ολυμπιακού Γύρου ηλικιακής 

κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών, Νέων Ανδρών-Νέων, Γυναικών Εφήβων – 

Νεανίδων Σύνθετου τόξου  

που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015 στις 

εγκαταστάσεις των ποδοσφαιρικών γηπέδων PLANET F.C., εκτός σχεδίου του Δήμου 

Θέρμης (ανατολική Θεσσαλονίκη), πλησίον της περιοχής του αεροδρομίου 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΚΤΕΟ της EXPRESS SERVICE.  

Το γήπεδο βρίσκεται επίσης 500 μέτρα από το Ξενοδοχείο HYATT (όχι το Casino). 

Χάρτης της περιοχής στους συνδέσμους: 
https://www.google.gr/maps/place/Planet+F.C./@40.5882492,22.9558256,12z/data=!4m3!3m2!1s0

x14a8407396e95d59:0xdd80e196a8dba6ec!4b1  

και 

https://www.google.gr/maps/place/Planet+F.C./@40.5346702,23.0038452,14z/data=!4m2!3m1!1s0

x14a8407396e95d59:0xdd80e196a8dba6ec  

 

Γενικές Διατάξεις : 

1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός, ομαδικός και μικτός ομαδικός στις ηλικιακές 

κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών ολυμπιακού και σύνθετου τόξου.  

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

https://www.google.gr/maps/place/Planet+F.C./@40.5882492,22.9558256,12z/data=!4m3!3m2!1s0x14a8407396e95d59:0xdd80e196a8dba6ec!4b1
https://www.google.gr/maps/place/Planet+F.C./@40.5882492,22.9558256,12z/data=!4m3!3m2!1s0x14a8407396e95d59:0xdd80e196a8dba6ec!4b1
https://www.google.gr/maps/place/Planet+F.C./@40.5346702,23.0038452,14z/data=!4m2!3m1!1s0x14a8407396e95d59:0xdd80e196a8dba6ec
https://www.google.gr/maps/place/Planet+F.C./@40.5346702,23.0038452,14z/data=!4m2!3m1!1s0x14a8407396e95d59:0xdd80e196a8dba6ec
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      Έχουν προκριθεί ή έχουν διατηρήσει τη συμμετοχή τους στην Α΄ αγωνιστική 

κατηγορία του αθλήματος Τοξοβολίας , έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό 

& έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2015. 

3. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος  

έως την Δευτέρα 07/09/2015. 

4. Σε ισχύ οι Εγκύκλιοι Ε.Ο.Τ. 2015  και οι τροποποιήσεις αυτών.  

5. Ενστάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα και ενστάσεις που αφορούν τα 

αποτελέσματα υποβάλλονται στη γραμματεία του αγώνα με παράβολο 50 ευρώ 

μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των σωματείων. 

6. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.    

7. Για όλες τις κατηγορίες Ολυμπιακού Τόξου, ο ατομικός, ο ομαδικός και ο μικτός 

Ολυμπιακός Γύρος θα γίνει με την διαδικασία των σετ ως εξής : Ατομικός Ο.Γ.       

έως 5 σετ των 3 βελών, Ομαδικός Ο.Γ. έως 4 σετ των 6 βελών και Μικτός       

Ομαδικός Ο.Γ. έως 4 σετ των 4 βελών. 

8. Για όλες τις κατηγορίες Σύνθετου Τόξου, ο ατομικός, ο ομαδικός και ο μικτός 

Ολυμπιακός Γύρος θα γίνει με την διαδικασία του αθροίσματος των σετ ως εξής : 

Ατομικός Ο.Γ. 5 φορές από 3 βέλη, Ομαδικός Ο.Γ. 4 φορές από 6 βέλη και Μικτός 

Ομαδικός Ο.Γ. 4 φορές από 4 βέλη. 

9. Στον ατομικό Ολυμπιακό Γύρο αγωνίζονται οι 104 καλύτεροι αθλητές ανά 

κατηγορία (οι 8 πρώτοι περνάνε απευθείας στον Γύρο 1/16). Στον Ομαδικό και 

μικτό Ολυμπιακό Γύρο αγωνίζονται οι 16 καλύτερες ομάδες ανά κατηγορία. 

10. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την 8η θέση στην κατάταξη (εφόσον οι αθλητές 

υπερβαίνουν τους 32 ανά κατηγορία) καθώς και στους Ολυμπιακούς Γύρους 

(ατομικούς, ομαδικούς και μικτούς)  ισχύει η διαδικασία του shoot – off. 

11. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για την απόσταση των 70μ. θα είναι 

122 εκ..  

12.  Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για την απόσταση των 50μ. θα είναι   

       80εκ. με βαθμολογική ζώνη από 5 – 10.  

13. Η βαθμολογία αθλητών – σωματείων θα προκύψει από τον Ολυμπιακό Γύρο 

σύμφωνα με την Εγκύκλιο 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. 
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Στις κατηγορίες που βάσει των τελικών συμμετοχών δεν θα διεξαχθεί Ολυμπιακός 

Γύρος, η βαθμολογία θα προκύπτει από το γύρο κατάταξης. 

14. Κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Τοξοβολίας θα διεξαχθούν και οι εκλογές για την  

      Επιτροπή  Αθλητών.  

 
ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  

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. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής 12 ευρώ. Το ποσό θα κατατεθεί στον 

συνδιοργανωτή σύλλογο, στο γήπεδο πριν την έναρξη των αγώνων και όχι σε 

λογαριασμούς της Ε.Ο.Τ. . 

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

      Ε.Ο.Τ : 2015/1 και καταβάλλεται υποχρεωτικά το παράβολο συμμετοχής τους. 

4. Ο αγώνας είναι δηλωμένος στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

Τοξοβολίας ( World Archery ) και οι επιδόσεις που θα γίνουν ισχύουν για επίτευξη 

ορίων MQS ( Minimum Qualification Standard ) για όποιους αγώνες έχουν τέτοια 

προϋπόθεση συμμετοχής καθώς και για αναγνώριση Πανευρωπαϊκών και 

Παγκοσμίων επιδόσεων. 

 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

Για το Δ.Σ. 

 

          Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

                                                                               

            Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                            Θεόδωρος  Κόλλιας                                               
 


