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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 

(A.M.S.) 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, μετά την επιτυχή εισαγωγή και λειτουργία του συστήματος 

διαχείρισης αποτελεσμάτων αγώνων Τοξοβολίας που βασίζεται στην πλατφόρμα A.M.S., διοργανώνει 

σεμινάριο εκπαίδευσης για τον χειρισμό του. Το σεμινάριο θα  διεξαχθεί στους γραφειακούς χώρους της 

Ομοσπονδίας, Κηφισίας 27α, Αθήνα, το Σάββατο 10/9/16. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι επιμορφωθεί ικανός αριθμός ατόμων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των 

αγώνων σε κάθε επίπεδο (διασυλλογικοί ως και εθνικοί) και να είναι δυνατή η ταχεία και ακριβής έκδοση 

αποτελεσμάτων. Τα θέματα που θα καλυφθούν είναι όλα τα δυνατά σενάρια από την τελική κατανομή των 

αθλητών σε στόχους στην έναρξη ενός αγώνα μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων ατομικών & ομαδικών 

αγώνων καθώς και Ολυμπιακών γύρων. 

Καλούνται όλα τα σωματεία Τοξοβολίας να προτείνουν άτομα για την παρακολούθηση του σεμιναρίου 

ώστε να έχουν την δυνατότητα να καλύψουν την θέση της ομάδας έκδοσης αποτελεσμάτων κατά την 

διάρκεια των αγώνων. Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι παρακάτω: 

 Αθλητής/τρια τοξοβολίας με συμμετοχές σε αγώνες για τουλάχιστον 2 χρόνια 

 Ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών 

 Κατοχή φορητού υπολογιστή (κατά το μέγιστο 3ετίας) με δυνατότητα χρήσης του στο σεμινάριο και 

κατά τη διάρκεια των αγώνων 

 Ευχέρεια στον χειρισμό Η/Υ και στοιχειωδών εφαρμογών 

 Ικανή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προαιρετικό) 

 Αποδοχή να συμμετάσχει σε δύο (2) αγώνες χωρίς χρέωση ώστε να αποκτήσει πρακτική εμπειρία 

Η υποβολή των δηλώσεων πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη 7/9/16 το βράδυ (12:00), αποκλειστικά με     

e-mail των ενδιαφερομένων ή των σωματείων τους προς το info@archery.org.gr . Στο κείμενο θα πρέπει να 

αναφέρονται συνοπτικά : 

 Ονοματεπώνυμο και σωματείο 

 Τόπος διαμονής 

 Τηλέφωνο και e-mail 

 οι απαντήσεις στις παραπάνω απαιτήσεις 

Ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων θα σας ενημερώσουμε για την επιλογή των τελικών συμμετεχόντων. 

Σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων, θα προγραμματιστεί και 2ο σεμινάριο που είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθεί και σε άλλη γεωγραφική περιοχή. 

 

                Με φιλικούς χαιρετισμούς 

 

                       Ν. Ράπτης 

            Β’ Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Τ.   
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