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 Αθήνα, 9 Ιουλίου 2019 
 Αρ. πρωτ.: 1191/19 
 
 
 

Προς: τα Σωματεία της Ε.Ο.Τ.  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ TFG 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 

18ο TFG ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 

O ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΠΕΛΟΠΑΣ σε συνεργασία με την ΕΟΤ και την κοινότητα 
Δαφνούλας διοργανώνει το 18o TFG “PIRROS 2019”, το Σάββατο  3/8/19 στην Δαφνούλα Ιωαννίνων. 
 
Γενικές Διατάξεις:  

1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών.  

 Ο αγώνας είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα για την προώθηση του αθλήματος και αναγνωρίζονται οι 
συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών για τα Σωματεία στα οποία ανήκουν. 

 Oι αποστάσεις του αγώνα θα είναι από 9 έως 50 μέτρα.  

 Η βαθμολογία και η καταγραφή των πόντων κάθε αθλητή γίνεται σε έντυπη κάρτα καταγραφής 
σκορ που μεταφέρεται από την ομάδα καθ’ όλη τη διαδρομή ώστε να παραδοθεί στην Ομάδα 
Αποτελεσμάτων στο τέλος της διαδρομής. 

 Κατηγορίες Τόξων: Ολυμπιακό, Σύνθετο, Barebow, Longbow, Instinctive, Traditional 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες σωματείων της Ε.Ο.Τ., έχουν θεωρημένη 
Κάρτα Υγείας από γιατρό σε ισχύ, έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το 
έτος 2019 και είναι ενήλικοι. 

 Σε περίπτωση συμμετοχής ξένων αθλητών, αυτοί θα πρέπει να είναι αθλητές εγγεγραμμένοι σε 
Ομοσπονδία-μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας. (Εγκύκλιος ΕΟΤ 2016-1). 
Προκειμένου για τη δήλωση συμμετοχής ξένων αθλητών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
αποστείλουν στην ΕΟΤ αίτηση συμμετοχής, με συνημμένη Βεβαίωση της ξένης Ομοσπονδίας στην 
οποία είναι εγγεγραμμένοι ότι είναι ενεργοί αθλητές-μέλη της.   
Η δήλωση συμμετοχής των ξένων αθλητών στο ηλεκτρονικό σύστημα AMS γίνεται από την ΕΟΤ. 

2. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος AMS έως και την Τρίτη 
30/7/2019. Τυχόν εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής θα μπορούν να γίνουν δεκτές μόνον εφόσον 
υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα και έγκριση διοργανωτή. 

3. 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.  

4.  Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί και δεν ακυρώθηκε εμπρόθεσμα η 
συμμετοχή τους, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Ο.Τ.: 2016-1. 

5. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.  
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:  

1. Ο αγώνας γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Εγκύκλιοι Ε.Ο.Τ. έτους 2016 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.  

2. Τα πρόσωπα στόχων του αγώνα θα είναι από 20 έως 80 cm τύπου Field. 

3. Θα τηρηθεί η Εγκύκλιος ΕΟΤ 2016-12 περί Τοξοβολίας πεδίου (Field Archery) 

4. Θα τηρηθεί η Εγκύκλιος ΕΟΤ 2016-9 περί Αθλητικής Περιβολής.  

5. Ο αγώνας προσμετρά στο έπαθλο TFG 2019. 

6. Εξοπλισμός 

 Recurve: Τόξα με προδιαγραφές που πληρούν τους κανονισμούς του ολυμπιακού αθλήματος και 
τους περιορισμούς αυτών.  

 Compound: Σύνθετα τόξα με προδιαγραφές της Παγκόσμιας ομοσπονδίας και τους περιορισμούς 
αυτών.  

 Barebow: Όλα τα αντίκυρτα τόξα διαιρούμενα ή μονοκόμματα. Το τόξο επιτρέπεται να έχει 
μόνο Button (Plunger), Arrow rest και αντίβαρα (τα αντίβαρα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα 
κατευθείαν στο riser κάτω από την λαβή). Το τόξο θα πρέπει να περνά από άκρο σε άκρο μέσα 
από δακτύλιο διαμέτρου 12,2 cm (World Archery Rulebook 4, Παράγραφος 22.3) Βέλη: Κάθε 
είδους βέλη μέγιστης διατομής στελέχους 9,3mm και μύτης 9,4mm.  

 Longbow: D shape Longbows & American Flatbows (World Archery Rulebook 4, Παράγραφος 
22.5) Βέλη: Ξύλινα ή Μπαμπού με φυσικά φτερά.  

 Instinctive: Κάθε είδους τόξο όπως τα απλά recurve και τα κυνηγετικά recurve με παράθυρο με 
ή χωρίς arrow rest. Το riser μπορεί να είναι κατασκευασμένο από φυσικό υλικό ή υλικό με 
βάση κάποια ρητίνη. Πρέπει να περιέχει ξύλο ή μπαμπού και μπορεί να περιέχει μέταλλο ή 
συνθετικό υλικό, που όμως δεν θα ξεπερνά το ένα τέταρτο της κατασκευής του (World Archery 
Rulebook 4, Παράγραφος 22.4). Βέλη: Κάθε είδους βέλη μέγιστης διατομής στελέχους 9,3mm 
και μύτης 9,4mm.  

 Traditional: Όλα τα τόξα με την γενική έννοια του όρου Τόξο, κάθε μορφής και υλικού 
κατασκευής (Εκτός από PVC ιδιοκατασκευές) Βέλη: Ξύλινα ή Μπαμπού με φυσικά φτερά.  

7. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 15 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί στον διοργανωτή 
σύλλογο και όχι στην Ε.Ο.Τ. 

8. Ακυρώσεις συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 31/7/2019 (12:00μμ) στα e-mail της 
EOT: info@archery.org.gr 

9. Ειδικές τιμές στο ξενοδοχείο “ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ” 5*.ΤΗΛ: 26510 93555 
και ελεύθερος χώρος κατασκήνωσης στην Δαφνούλα Ιωαννίνων. 

      Πληροφορίες στο www.hellasarchery.gr 
 

 

mailto:info@archery.org.gr
http://www.hellasarchery.gr/
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ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/8/2019 
18:00 - 20:00   Εγγραφές  αγώνα στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ” 
 21:00   Όλοι οι δρόμοι πάνε στην ΔΑΦΝΟΥΛΑ (ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ) 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/8/2019 
11:30 - 13:00   Εγγραφές  στο σημείο εκκίνησης (Πλατεία Δαφνούλας) 
 13:00  Εκκίνηση αγώνα 
 17:00  Τερματισμός πρώτης ομάδας 
 21:00  Απονομές & Παραδοσιακό γλέντι.  
 

 
 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
Για το Δ.Σ. 

 
O A’ Αντιπρόεδρος 

 

 
Νικόλαος Ράπτης 


