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        Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017  
        Αρ. πρωτ.: 476/17 
 
        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 
 Προς : Σωματεία Ε.Ο.Τ.  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Α΄ & Β΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / 

 ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ  
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄- ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ 
Κάρυστος, 11 & 12 Μαρτίου 2017 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε συνεργασία με τον Δήμο Καρύστου και τον Αθλητικό 
Ναυτικό Όμιλο Καρύστου, προκηρύσσει τον αγώνα Κλειστού Χώρου Α΄ & Β΄ αγωνιστικής 
κατηγορίας: 

 2Χ18μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / 
Εφήβων - Νεανίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου 

& Αναπτυξιακό Κλειστού Χώρου : 

 2Χ15μ. Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου 
που θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο « Π. Μώρος » Καρύστου, το Σάββατο 11 και την 
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017. 
 
Γενικές Διατάξεις :  
1.  Ο αγώνας θα είναι ατομικός στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – 
Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων / Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄, Ολυμπιακού και 
Σύνθετου τόξου.  

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες της Ε.Ο.Τ οι οποίοι ανήκουν στην Α΄ & Β΄ 
αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, έχουν ισχύουσα Αθλητική Ταυτότητα & έχουν τακτοποιήσει 
τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2017.     
    
3. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος έως την Τρίτη 
07/03/2017, χωρίς ακυρώσεις και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου χώρου 
( 50 θέσεις βολής ανά ημέρα και κατόπιν συνεννόησης με τον διοργανωτή αν υπάρχει η 
δυνατότητα για προσθήκη αθλητών ) μέχρι το μέγιστο 100 συμμετοχών συνολικά. 
 
4. Ενστάσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο των Κριτών ή τον Εκπρόσωπο Ε.Ο.Τ. του αγώνα με 
     παράβολο 100 ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των ομάδων ή τον εκπρόσωπο των 
     σωματείων.  
5. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Ο.Τ.: 2016-1. 

6. Οι κατηγορίες των αθλητών – τριών, ηλικιακά έχουν ως εξής : 
    Νέοι Άνδρες – Νέες Γυναίκες : έως 20 ετών, γεννημένοι από το έτος 1997 έως το 2009 
    Έφηβοι – Νεάνιδες : έως 17 ετών, γεννημένοι από το έτος 2000 έως το 2009 

   Παμπαίδες Β΄- Πανκορασίδες Β΄: έως 10 ετών, γεννημένοι από το έτος 2007 έως το 2009 

7. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 
Β΄ αγωνιστική κατηγορία Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ολυμπιακού & σύνθετου τόξου 

Έναρξη έλεγχου εξοπλισμού και δοκιμαστικών βολών στις 10:45 
Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 

Α΄ αγωνιστική κατηγορία Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ολυμπιακού & σύνθετου τόξου 
& Αναπτυξιακός ΠΠΒ΄- ΠΚΒ΄ ολυμπιακού & σύνθετου τόξου 

Έναρξη έλεγχου εξοπλισμού και δοκιμαστικών βολών στις 10:45 
 

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017. 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :  
1. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα θα είναι τριπλά κάθετα για την Α΄ 

αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών 
– Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου. 

2. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα θα είναι μονά 40Χ40εκ. για τη Β΄ αγωνιστική 
κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / 
Εφήβων – Νεανίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου. 
Στην περίπτωση που αθλητής/τρια Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας, επιθυμεί να αγωνιστεί σε 
τριπλό κάθετο πρόσωπο στόχου ( target face ), θα πρέπει να δηλωθεί στην Ε.Ο.Τ. εγγράφως 
από το σωματείο στο οποίο ανήκει. 

3. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του Αναπτυξιακού αγώνα θα είναι μονά 122εκ. στην 
ηλικιακή κατηγορία Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου. 

4. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 10 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί στον  

διοργανωτή σύλλογο πριν την έναρξη του αγώνα και όχι στην Ε.Ο.Τ.. 
 

 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
Για το Δ.Σ. 

 
                                    Ο Πρόεδρος                                                           Η Γενική Γραμματέας        

                                                                               
                         Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                    Έβελυν Παπαδοπούλου                         

 


