
    
 

 

 

 Αθήνα, 15 Iουνίου 2020 
 Αρ. πρωτ.: 696/20 
 
 
Προσ: ωματεία Ε.Ο.Σ.  
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΧΩΡΟΤ  
ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΣΟΞΟΤ, ΤΝΘΕΣΟΤ ΣΟΞΟΤ & BAREBOW  

“OLYMPUS ARCHERY SERIES” 

Κυριακή 28 Ιουνίου 2020 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΞΟΒΟΛΙΑ Ν.ΧΡΑΝΗ, ΔΗΜΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ  
 

Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΙΝΗΣ, ςε ςυνεργαςία με το ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΙΝΗΣ 
και τθν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ προκθρφςςει αγϊνα Ανοιχτοφ Χϊρου, με τθν επωνυμία 
OLYMPUS ARCHERY SERIES, ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ:  

Α΄ & Β΄ Αγωνιςτικήσ Κατηγορίασ: 

 2x70μ. Ανδρϊν - Γυναικϊν/Νζων Ανδρϊν-Νζων Γυναικϊν Ολυμπιακοφ τόξου 

 2x60μ. Εφιβων-Νεανίδων Ολυμπιακοφ τόξου  

 2x50μ. Ανδρϊν - Γυναικϊν/Νζων Ανδρϊν-Νζων Γυναικϊν/Εφιβων-Νεανίδων  
Σφνκετου τόξου & Barebow 

Αναπτυξιακή Κατηγορία: 

 2x30μ. Ανδρϊν-Γυναικϊν/Ν. Ανδρϊν-Ν. Γυναικϊν/Εφιβων-Νεανίδων/Ραίδων-Κοραςίδων 
Ολυμπιακοφ, Σφνκετου & Barebow τόξου 

Ο Αγϊνασ κα πραγματοποιθκεί ςτο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Ν.ΧΡΑΝΗ του Δήμου Κατερίνησ, την 
Κυριακή 28 Ιουνίου 2020. 
 
 

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ:  

1. Ο αγϊνασ κα είναι ατομικόσ ςε όλεσ τισ θλικιακζσ κατθγορίεσ.  

2. Για τον αγώνα Α΄& Β΄ αγωνιςτικήσ κατηγορίασ & την Κατηγορία Παίδων-Κοραςίδων:  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι επίςθμοι τοξότεσ & τοξότριεσ των ςωματείων τθσ Ε.Ο.Τ. που 
ανικουν ςτθν αντίςτοιχθ αγωνιςτικι κατθγορία του ακλιματοσ, ζχουν κεωρθμζνθ Κάρτα Υγείασ 
από γιατρό ςε ιςχφ, ςτθν οποία να αναγράφεται ο Αρικμόσ Μθτρϊου, Ιατρικι Βεβαίωςθ & ζχουν 
τακτοποιιςει τισ οικονομικζσ τουσ εκκρεμότθτεσ για το ζτοσ 2020. 

Για τον Αναπτυξιακό: 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι επίςθμοι τοξότεσ & τοξότριεσ των ςωματείων τθσ Ε.Ο.Τ. που δεν 
ζχουν ςυμμετάςχει το 2019 ςε αγϊνα Αϋ& Βϋ αγωνιςτικισ κατθγορίασ Α.Χ., ζχουν κεωρθμζνθ 
Κάρτα Υγείασ από γιατρό ςε ιςχφ, ςτθν οποία να αναγράφεται ο Αρικμόσ Μθτρϊου, Ιατρικι 
Βεβαίωςθ & ζχουν τακτοποιιςει τισ οικονομικζσ τουσ εκκρεμότθτεσ για το ζτοσ 2020. 



    
 

 

 

3. Οι κατθγορίεσ των ακλθτϊν – τριϊν, θλικιακά ζχουν ωσ εξισ:  
Νζοι Άνδρεσ – Νζεσ Γυναίκεσ: ζωσ 20 ετϊν, γεννθμζνοι από το ζτοσ 2000 και μετά 
Ζφηβοι – Νεάνιδεσ: ζωσ 17 ετϊν, γεννθμζνοι από το ζτοσ 2003 και μετά 
Παίδεσ – Κοραςίδεσ: ζωσ 14 ετϊν, γεννθμζνοι από το ζτοσ 2006 και μετά 

4. Τα πρόςωπα ςτόχων (target faces) του αγϊνα κα είναι: 

 122εκ. για τθν Αϋ & Βϋ Κατθγορία Ολυμπιακοφ Τόξου και τθ Βϋ Κατθγορία Barebow 

 80εκ. με ηϊνθ βακμολόγθςθσ από 5 ζωσ 10, για τθν Αϋ & Βϋ Κατθγορία Σφνκετου Τόξου  

 122εκ. για όλα τα τόξα τθσ Αναπτυξιακισ Κατθγορίασ  

5. Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί ςε δφο ςειρζσ με ζναν ακλθτι ανά ςτόχο ςε κάκε ςειρά, ςφμφωνα με τα 
ιςχφοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενϊ ο μζγιςτοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων, ςυνολικά ςτον 
αγϊνα, κα είναι 75 άτομα. 

6. Ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτον Ρρόεδρο των Κριτϊν ι τον Υπεφκυνο του αγϊνα με παράβολο 100€ 
μόνο γραπτϊσ από τουσ αρχθγοφσ των ομάδων ι τον εκπρόςωπο των ςωματείων.  

7. Η Αγωνόδικοσ επιτροπι εκδικάηει πικανζσ ενςτάςεισ.  

 
 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ:  

1. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα υποβάλλονται μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ VELOS ζωσ και τθν 
Σρίτη 23/06/2020.  

2. Τυχόν εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ, κα μποροφν να γίνουν δεκτζσ, μζχρι και τθν Σετάρτη 
24/06/2020 εφόςον υπάρχει χωρθτικότθτα και ζγκριςθ διοργανωτι. Σε περίπτωςθ που 
υπάρξουν κενζσ κζςεισ κα καλυφκοφν με ςειρά προτεραιότθτασ αποςτολισ των mail ςτθν ΕΟΤ. 

3. Στον αγϊνα ιςχφει παράβολο ςυμμετοχισ φψουσ 15€.  
Σο παράβολο ςυμμετοχήσ θα πρζπει να καταβληθεί ςτουσ διοργανωτζσ κατά την είςοδο τουσ 
ςτον αγωνιςτικό χώρο. 

4. Κατά τθν είςοδό τουσ, οι ακλθτζσ και οι Ρροπονθτζσ/Εκπαιδευτζσ κα καταγράφονται ςτθ λίςτα 
ειςερχομζνων-εξερχομζνων και κα βεβαιϊνουν ότι δεν ζχουν ςυμπτϊματα COVID19. Μετά τθν 
λιξθ κάκε γφρου, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να αποχωροφν άμεςα από τον αγωνιςτικό χϊρο. 
Τα αποτελζςματα κα αναρτθκοφν ςτο site τθσ Ομοςπονδίασ και δεν κα γίνουν απονομζσ. 

Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ τα προςωπικά τουσ αντικείμενα, κακϊσ και 
νερό/φαγθτό που τυχόν κα χρειαςτοφν κατά τθ διάρκεια του αγϊνα.  

5. Κάκε ςωματείο επιτρζπεται να ζχει μόνο ζναν Ρροπονθτι/Εκπαιδευτι εντόσ του αγωνιςτικοφ 
χϊρου, ο οποίοσ κα πρζπει να φοράει μάςκα. Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε κεατζσ και ςυνοδοφσ. 

6. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα, θ απόςταςθ μεταξφ των ακλθτϊν κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 2m. 

7. Το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα κα ανακοινωκεί τθν Σετάρτη 24/06/2020. 

8. Ακυρϊςεισ ςυμμετοχϊν κα γίνονται ςτο e-mail τησ EOT: info@archery.org.gr 

 

 



    
 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Α΄ ΒΑΡΔΙΑ - ΕΙΡΑ A/B  
Α΄& Β΄ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α/Γ/ΝΑ/ΝΓ/Ε/Ν  

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΣΟΞΟΤ, ΤΝΘΕΣΟΤ ΣΟΞΟΤ & B΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ BAREBOW 

09:30 – 10:00 Ρροςζλευςθ Ακλθτϊν & Ζλεγχοσ Κάρτασ Υγείασ Ακλθτι 
10:00 – 10:30 Δοκιμαςτικζσ βολζσ  
10:30 – 11:30 Αϋ ΓΥΟΣ 
11:30 – 11:45 Διάλειμμα 
11:45 – 13:15 Βϋ ΓΥΟΣ 
 

Β΄ ΒΑΡΔΙΑ - ΕΙΡΑ A/B  
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α/Γ/ΝΑ/ΝΓ/Ε/Ν/Π/Κ 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΣΟΞΟΤ, ΤΝΘΕΣΟΤ ΣΟΞΟΤ & BAREBOW 

16:00 – 16:30 Ρροςζλευςθ Ακλθτϊν & Ζλεγχοσ Κάρτασ Υγείασ Ακλθτι 
16:30 – 17:00 Δοκιμαςτικζσ βολζσ  
17:00 – 18:30 Αϋ ΓΥΟΣ  
18:30 – 18:45 Διάλειμμα 
18:45 – 20:15 Βϋ ΓΥΟΣ 
 

 
 
 

Με αθλητικοφσ χαιρετιςμοφσ, 
 

Για την Επιτροπή Πρωταθλημάτων & Αγώνων 

Η Πρόεδροσ 

 

Μαρία Κυριλλοποφλου 
 


