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      Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019 
     Αρ. πρωτ.:1664/19 
 

Προς: τα Σωματεία της Ε.Ο.Τ. 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 3D 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

«ΑΡΚΤΟΣ 2019»– ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 
 
 

O ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ «ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ» σε συνεργασία με την ΕΟΤ διοργανώνει τον αγώνα 3D 
«ΑΡΚΤΟΣ 2019», την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 στην κοινότητα Λεπτοκαρυών του Δήμου Φλώρινας. 
 
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. Θα διεξαχθεί ένας γύρος κατάταξης 
24 στόχων. 

 Oι αποστάσεις του αγώνα θα είναι από 5 έως 45 μέτρα για το κόκκινο σημείο βολής (peg) και από5 έως  
30 μέτρα για το μπλε σημείο βολής (peg). Όλες οι αποστάσεις θα είναι άγνωστες για τους αθλητές. 

 Κατηγορίες Τόξων, μόνο σύμφωνα με τις κατηγορίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε αγώνες 3D: 
 Compound Bow, κόκκινο σημείο βολής (peg) 
 Barebow, από μπλε σημείο βολής (peg) 
 Instinctive bow, από μπλε σημείο βολής (peg) 
 Longbow, από μπλε σημείο βολής (peg) 

 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 συστήματοςAMSέως και την Τρίτη 
22/10/2019. 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 παράβολο100 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 τους Κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και τις προϋποθέσεις που 

ορίζουν οι Εγκύκλιοι Ε.Ο.Τ. έτους 2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
 

2. Οι στόχοι του αγώνα θα είναι τύπου 3D (πλαστικά, τρισδιάστατα ζώα ευρείας ποικιλίας, μεγέθους και 
σχήματος, με διάμετρο 10ριού από 3 έως 17cm). Οι βαθμολογούμενες ζώνες των στόχων 3D που θα 
χρησιμοποιηθούν, ακολουθούν τις προδιαγραφές της WA με 3 βαθμολογούμενους κύκλους 11, 10, 8 πόντων 
και το υπόλοιπο σώμα του τρισδιάστατου στόχου/πλαστικού ζώου βαθμολογείται με 5 πόντους. 

 

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

4. Εξοπλισμός 

 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 Rule book 4, Παράγραφος 22.3) Βέλη: Κάθε είδους βέλη, μέγιστης διατομής στελέχους 
9,3mm και μύτης 9,4mm.  

 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.  

 Longbow: D shape Longbows & American Flat bows. Το μήκος του γυναικείου τόξου δεν μπορεί να είναι 
λιγότερο από 150 cm και του αντρικού τόξου δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 160 cm(World Archery 
Rulebook 4, Παράγραφος 22.5) Βέλη: Ξύλινα ή Μπαμπού με φυσικά φτερά μέγιστης διατομής 
στελέχους 9,3mm και μύτης 9,4mm 

 Κυάλια: Στη διαδρομή του αγώνα, επιτρέπεται οι αθλητές να έχουν μαζί τους κυάλια, τα οποία δεν θα 
έχουν laser-μετρητή αποστάσεων και απαγορεύονται οποιαδήποτε σημάδια πάνω στους φακούς από τα 
κυάλια. Τα κυάλια επίσης ελέγχονται από τους κριτές στον έλεγχο εξοπλισμού.    
 

5. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 20 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί στον διοργανωτή 
σύλλογο και όχι στην Ε.Ο.Τ. 
 

6. Ακυρώσεις συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 23/10/2019(12:00) στοe-mailτης 
EOT:info@archery.org.gr 

 

Για τυχόν διευκρινίσεις, τα πρόσφατα μεταφρασμένα βιβλία κανονισμών έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της 

ΕΟΤ:   Βook 2 :     https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2019/06/GR-Book-2Field3D-14-6-19.pdf   
   Book 4 :     https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2019/06/GR-Book-4-Field-3D-14-6-19.pdf 
 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 27/10/2019 
09:00 - 09:30  Έλεγχος Εξοπλισμού,  με βάση τις κατηγορίες της World Archery σε αγώνες 3D 
10:00                Εκκίνηση αγώνα 

15:00                Τερματισμός - Απονομές μετά τη λήξη του αγώνα στον χώρο εκκίνησης 
 

 
Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

Για το Δ.Σ. 
O A’ Αντιπρόεδρος 

 
Νικόλαος Ράπτης 

mailto:info@archery.org.gr
https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2019/06/GR-Book-2Field3D-14-6-19.pdf
https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2019/06/GR-Book-4-Field-3D-14-6-19.pdf

