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Σωματεία Ε.Ο.Τ. 

Κριτές Τοξοβολίας 

 

Θέμα : Προκήρυξη για Σχολή Κριτών Τοξοβολίας. 

 

Το Δ.Σ. τη Ε.Ο.Τ. προκηρύσσει την Σχολή Κριτών Τοξοβολίας στις 3-5 Ιουνίου 2016 και καλεί τα 

σωματεία να δηλώσουν τους ενδιαφερόμενους . 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι κριτές είναι : 

 

1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

2. Να γνωρίζουν καλά τοξοβολία και να ασχολούνται με αυτήν για 2 χρόνια περίπου ως 

αθλητές. 

3. Να έχουν γνώση Αγγλικών. 

4. Να έχουν καλή υγεία και καλή φυσική κατάσταση. 

5. Να καταθέσουν παράβολο συμμετοχής 20 ευρώ. 

6. Να έχουν μελετήσει τους κανονισμούς που βρίσκονται αναρτημένοι στο site της ΕΟΤ. 

Οι κανονισμοί είναι μεταφρασμένοι. http://www.archery.org.gr/judges-guide-books-1-2-

3/http://www.archery.org.gr/vivlia-kanonismon-2-ke-3-rule-book-2-3-w-a/ 

 

Την σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν οι ανενεργοί κριτές σαν Σεμινάριο 

Επιμόρφωσης λόγω των αλλαγών του κανονισμού με τις ίδιες προϋποθέσεις ως ανωτέρω για 

να κατηγοριοποιηθούν στους πίνακες των ενεργών Κριτών Τοξοβολίας. 

Τα σωματεία υποχρεούνται να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο έως την Τετάρτη  

1/6/2016 και ώρα 15:00 , καταβάλλοντας το παράβολο στην Ε.Ο.Τ. ή με κατάθεση στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς της Ε.Ο.Τ. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν γίνει δεκτός στην 

σχολή λόγω έλλειψης προσόντων, δεν θα επιστραφεί το παράβολο στο σωματείο. 

Η τελική λίστα συμμετεχόντων καθώς και λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν  την Πέμπτη 

2/6/2016. 

Η σχολή θα διεξαχθεί στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο ( Αίθουσα Δ.Σ. ) από 

Παρασκευή απόγευμα και ώρα 18:00 – 21:00 , Σάββατο πρωί 10:00-13:00 απόγευμα 15:00-19:00 

και Κυριακή πρωί 10:00-14:30. 

Στην σχολή θα διδάξει η Κριτής της World Archery Κατερίνα Πλακούδα.  

Υπεύθυνος σχολής : Χαμηλοθώρης Κωνσταντίνος  ( μέλος  Δ.Σ. ΕΟΤ ). 

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην προκήρυξη ή για οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με την 

σχολή κριτών θα  αποφασίζει ο υπεύθυνος της σχολής σε συνεργασία με την εκπαιδεύτρια ή 

το ΔΣ της ΕΟΤ. 
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