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          Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2017  

                                                                                                                      Αρ. πρωτ.: 1927/17 

Προς : τα Σωματεία Ε.Ο.Τ.                                                             

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ SUPER CUP 

Ο.Α.Κ.Α., Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας προκηρύσσει τον αγώνα SUPER CUP :  

 Ο. Γ. Ανδρών – Γυναικών Ολυμπιακού τόξου 

 Ο. Γ.  Ανδρών – Γυναικών Σύνθετου τόξου 
 

που θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Ολυμπιακό Προπονητήριο Τοξοβολίας «Ευαγγελία Α. Ψάρρα» 

στο Ο.Α.Κ.Α., την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017. 

 

Γενικές Διατάξεις :  

1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός, ομαδικός και μεικτός ομαδικός για τις κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών 

Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου.  

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 4 πρώτοι αθλητές/αθλήτριες, και οι 2 πρώτες ομάδες και μεικτές ομάδες 

Ανδρών - Γυναικών όπως προκύπτουν από το άθροισμα της βαθμολογίας τους από το Κύπελλο Ελλάδος 

και το Ανοιχτό Πρωτάθλημα 2017 (δείτε συνημμένο αρχείο). Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής ή 

ομάδα δεν μπορεί να συμμετέχει στον αγώνα, η θέση του δεν αντικαθίσταται. 

3. Δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών/τριών για τα ατομικά αγωνίσματα καθώς και τα ονόματα των 

αθλητών που θα αγωνιστούν στα ομαδικά αγωνίσματα θα υποβάλλονται από τα σωματεία  εγγράφως 

με e-mail στην Ομοσπονδία έως την Τετάρτη 11/10/2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους αθλητές 

που θα αγωνιστούν στα ομαδικά αγωνίσματα είναι να έχουν συμμετάσχει σε έναν τουλάχιστον από 

τους αγώνες Κυπέλλου ή στο Ανοιχτό Πρωτάθλημα. 

4.  Ενστάσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο των Κριτών ή τον Υπεύθυνο του αγώνα με παράβολο 

 100 ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των ομάδων ή τον εκπρόσωπο των σωματείων.  

5. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :  

1. Στους μεγάλους τελικούς όλων των κατηγοριών ατομικών, ομαδικών και μεικτών ομαδικών ο αγώνας 

θα γίνει με βολές εναλλάξ (alternate shooting). 

2. Δεν θα υπάρξουν δοκιμαστικές βολές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στο χώρο του γηπέδου θα λειτουργεί  

χώρος προθέρμανσης  ο οποίος θα λειτουργεί παράλληλα με τους αγώνες για χρήση από τους αθλητές 

που αγωνίζονται. Οι ώρες χρήσης του προθερμαντηρίου από τους αθλητές ή τις ομάδες θα εξαρτηθούν 

από την ώρα που αγωνίζεται κάθε αθλητής ή ομάδα και θα προσδιορίζονται από τον υπεύθυνο του 

αγώνα. 

3. Κάθε σωματείο που έχει αθλητή ή ομάδα που να αγωνίζεται σε μεγάλο τελικό θα πρέπει να ορίσει έναν 

εκπρόσωπο υπεύθυνο για την καταγραφή των βελών του αθλητή (agent) και έναν υπεύθυνο για τη 

μεταφορά των βελών (runner). Η δήλωση των ονομάτων θα γίνει πριν από την έναρξη του κάθε αγώνα 

στον Πρόεδρο Κριτών ή στον Υπεύθυνο της Ομοσπονδίας. 

4. Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του αγώνα θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 12/10/17. 

5. Στον αγώνα ΔΕΝ ισχύει παράβολο συμμετοχής, προς αποφυγή διπλής καταβολής παραβόλου των 

αθλητών σε αγώνες του ίδιου Σαββατοκύριακου, δεδομένου ότι οι περισσότεροι αθλητές που θα 

συμμετάσχουν στο Super Cup θα είναι δηλωμένοι και στον αγώνα του Σαββάτου 14/10/2017. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

8.30 Έναρξη λειτουργίας του προθερμαντηρίου 

9.00 – 13.00 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ 

Ομαδικά 

Τελικός μεικτού ομαδικού 

Τελικός ομαδικού Γυναικών 

Τελικός ομαδικού Ανδρών 

Ατομικά 

Ημιτελικοί Ανδρών - Γυναικών 

Μικροί τελικοί Ανδρών - Γυναικών 

Τελικός Γυναικών 

Τελικός Ανδρών 

 

13.00 – 13.30 

Απονομές Σύνθετου τόξου και αναδιάταξη του γηπέδου 

 

13.30 – 17.30 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ 

Ομαδικά 

Τελικός μεικτού ομαδικού 

Τελικός ομαδικού Γυναικών 

Τελικός ομαδικού Ανδρών 

Ατομικά 

Ημιτελικοί Ανδρών - Γυναικών 

Μικροί τελικοί Ανδρών - Γυναικών 

Τελικός Γυναικών 

Τελικός Ανδρών 

 

17.45 

Απονομές Ολυμπιακού τόξου 

 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
Για το Δ.Σ. 

                                    Ο Πρόεδρος                                                             Η Γενική Γραμματέας        

                                                                          
                         Δρ. Πέτρος Συναδινός                                                    Έβελυν Παπαδοπούλου                         
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