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ΑθÞνα, 28 Σεπτεμβρßου 2016
Αρ. πρωτ.: 1635/16

Προò: Σωματεßα Ε.Ο.Τ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΟγ ΧΩΡΟγ Α'ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΑΣ

ΑτοΜιΚοΥ. οΜΑΔιΚογ ΚΑι ΜιΚΤογ οΜΑΔιΚοΥ οΛγΜΠιΑΚογ ΓγΡοΥ
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΓγΝΑιΚΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝιΔΩΝ

οΛγΜΠιΑΚογ & ΣΥΝΘΕτογ τοΞογ

Ο.Α.Κ.Α., ΚυριακÞ θ Οκωβρßου 2016

Η ΕΜηνικÞ ομοσπονδßα Τοξοβολßαò προκηρýσσει τον αγþνα Ανοιχτοý ΠρωταθλÞματοò ΝÝων

Ανοιχτοý Χþρου Α' αγωνιστικÞò κατηγορßαò :

. 2Χ7ομ.- ατομικοý, ομαδικοý και μικτοý ομαδικοý ολυμπιακοý Γýρου ηλικιακÞò κατηγορßαò
ΝÝων Ανδρþν - ΝÝων Γυναικþν Ολυμπιακοý τüξου

. 2Χ6ομ,- ατομικοý, ομαδικοý και μικτοý ομαδικοý ολυμπιακοý Γýρου ηλικιακÞò κατηγορßαò
ΕφÞβων - Νεανßδων Ολυμπιακοý τüξου

. 2Χ5ομ. ατομικοý, ομαδικοý και μικτοý ομαδικοý ολυμπιακοý Γýρου ηλικιακþν
κατηγοριþν ΝÝων Ανδρþν - ΝÝων Γυναικþν / ΕφÞβων - Νεανßδων Σýνθετου τüξου

που θα πραγματοποιηθεß σεο ολυμπιακü Ανοιχòü ΠροπονητÞριο Τοξοβολßαò στο Ο.Α.Κ.Α., ΤÞν

ΚυριακÞ 9 Οκτωβρßου 2016,

ΓενικÝò ΔιατÜξειò :

L. ο αγþναò θα εßναι ατομικüò με ολυμπιακü Γýρο, ομαδικüò με Ολυμπιακü Γýρο και μικτüò
ομαδικüò με ολυμπιακü Γýρο στιò ηλικιακÝò κατηγορßεò ΝÝων Ανδρþν - ΝÝων Γυναικþν / ΕφÞβων

- Νεανßδων, Ολυμπιακοý και Σýνθετου τüξου.

2. Δικαßωμα συμμετοχÞò Ýχουν οι επßσημοι τοξüτεò-τριεò τηò Ε.Ο.Τ οι οποßοι ανÞκουν στην Α'
αγωνιστικÞ κατηγορßα του αθλÞματοò, Ýχουν ισχýουσα ΑθλητικÞ Ταυτüτητα & Ýχουν τακτοποιÞσει
τιò οικονομικÝò τουò εκκρεμüτητεò για το Ýτοò 2016.

3. Δηλþσειò συμμετοχÞò θα υποβÜΜονται μÝσω του ηλεκτρονικοý συòπÞματοò Ýωò τη ΔευτÝρα
03IL0|2oL6.

4. ΕνστÜσειò υποβÜλλονται στον Πρüεδρο των Κριτþν Þ τον Εκπρüσωπο Ε.Ο.Τ. του αγþνα με
παρÜβολο 100 ευρþ μüνο γραπτþò απü τουò αρχηγοýò των ομÜδων Þ τον εκπρüσωπο των

σωματεßων

5. Για üλεò τιò κατηγορßεò ολυμπιακοý τüξου, ο ατομικüò, ο ομαδικüò και ο μι«τüò Ολυμπιακüò
Γýροò θα γßνει με τη διαδικασßα του set system ( Üθροισμα set ) σýμφωνα με τουò κανονισμοýò τηò
WA ( Rule ΒοοΚ 2 ).

6. Για üλεò τιò κατηγορßεò ΣυνθÝτου τüξου, ο ατομικüò, ο ομαδικüò και ο μικτüò Ολυμπιακüò Γýροò

θα γßνει με την διαδικασßα του Match Round ( Üθροισμα βελþν ) σýμφωνα με τουò κανονισμοýò
τηò WA ( Rule ΒοοΚ 2 ).
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7. Σε περßπτωση μη συμμετοχÞò αθλητþν οι οποßοι εßχαν δηλωθεß, ισχýει η εγκýκλιοò Ε.Ο.Τ,: 20]-6-1-.

8. Η Αγωνüδικοò επιτροπÞ εκδικÜζει πιθανÝò ενστÜσειò.

9. Η βαθμολογßα αθλητþν - σωματεßων που θα προκýψει απü τον Ολυμπιακü Γýρο Ýχει ωò εξÞò :

οι οκτþ πρþτοι αθλητÝò-τριεò θα βαθμολογοýνται με 8-7-6-5-4-3-2-1 βαθμοýò ( κατÜ φθßνουσα
σειρÜ τελικÞò κατÜταξηò ).

οι οκτþ πρþτεò ομÜδεò θα βαθμολογοýνται με 16-14-12-10-8-6-4-2 βαθμοýò ( κατÜ φθßνουσα
σειρÜ τελικÞò κατÜταξηò ),

Σε περßπτωση που δεν ολοκληρωθεß ο αγþναò με ολυμπιακοýò γýρουζ, γι0 την τελικÞ κατÜταξη

ισχýουν οι επιδüσειò απü τον γýρο κατÜταξηò.

Τα μικτÜ ομαδικÜ δε θα βαθμολογοýνται.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
1. ο αγþναò εßναι δηλωμÝνοò στο αγωνιστικü πρüγραμμα τηò WA με κωδικü ( ID ) : ].6824 και

γßνεται σýμÞωνα με τιò προýποθÝσειò που ορßζουν οι Εγκýκλιοι Ε.Ο.Τ. Ýτουò 2016,

2. Τα πρüσωπα στüχων ( target faces ) του αγþνα για την απüσταση των 70μ. και 60μ.

θα εßναι 122 εκ,,

3. Τα πρüσωπα στüχων (target faces )του αγþνα για την απüσταση των 50μ. θα εßναι 80 εκ.

με ζþνη βαθμολüγησηò απü 5 Ýωò 10.

4. Στον αγþνα ισχýει παρÜβολο συμμετοχÞò ýψουò 12 ευρþ το οποßο θα πρÝπει να Ýχει
εξοÞληθεß στουò τραπεζικοýò λογαριασμοýò τηò Ε.Ο.Τ. ( αντßγραÞο που να αναγρÜÞεται η

αιτιολογßα και το üνομα του σωματεßου Þ του αθλητÞ πρÝπει να αποσταλεß στην Ε.Ο.Τ. μÝχρι την
ΠÝμπτη ο6/ºο/2οº6 και þρα 15:00 ) Þ στα γραÞεßα τηò Ομοσπονδßαò το αργüτερο μÝχρι την
ΠÝμπτη Ο6/º0/20º6 και þρα 15:00.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 - 09:30 ¸λεγχοò εξοπλισμοý

09:30 - 13:00 ΔοκιμαòπικÝò βολÝò & κατÜταξη

13:15 Ονοματοδοσßα του Ολυμπιακοý Ανοιχτοý Προπονητηρßου Τοξοβολßαò τηò

Ε.Ο.Τ. òπο Ο.Α.Κ.Α. « Ευαγγελßα Α. ΨÜρρα »

14:00 ¸ναρξη Ολυμπιακþν Γýρων

ΑΠοΝοΜΕΣ

Το αναλυτικü ωρολüγιο πρüγραμμα θα ανακοινωθεß μετÜ τη λÞξη των δηλþσεων συμμετοχÞò.

Με αθλητικοýò χαιρετισμοýò,
Για το Δ.Σ.
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Δρ. ΠÝτροò Συναδινüò

Η ΓενικÞ ΓραμματÝαò
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