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 Αθήνα, 30 Iουνίου 2020 
 Αρ. πρωτ.: 803/20 
 
 
 
Προσ: ωματεία Ε.Ο.Σ.  
 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΑ  

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΙΔΩΝ 
ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ & ΤΝΘΕΣΟΤ ΣΟΞΟΤ  

 
άββατο 11 & Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 

 
Ο.Α.Κ.Α. 

 
Η Ελλθνικι Ομοςπονδία Σοξοβολίασ προκθρφςςει το ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΑΙΔΩΝ-
ΚΟΡΑΙΔΩΝ, ςτθν κατθγορία  

 2x30μ. Παίδων-Κοραςίδων Ολυμπιακοφ & φνκετου τόξου 

που κα πραγματοποιθκεί ςτο Ανοιχτό Ολυμπιακό Προπονθτιριο Σοξοβολίασ «Ευαγγελία Α. Ψάρρα» 
ςτο Ο.Α.Κ.Α., το άββατο 11 και τθν Κυριακι 12 Ιουλίου 2020. 
 
 

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ:  

1. Ο αγϊνασ γίνεται ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι Εγκφκλιοι Ε.Ο.Σ. ζτουσ 2016, όπωσ 
τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα. 

2. Ο αγϊνασ κα είναι ατομικόσ.  

3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι επίςθμοι τοξότεσ & τοξότριεσ των ςωματείων τθσ Ε.Ο.Σ. που 
ανικουν ςτθν αντίςτοιχθ αγωνιςτικι κατθγορία του ακλιματοσ, ζχουν κεωρθμζνθ Κάρτα Τγείασ 
από γιατρό ςε ιςχφ, ςτθν οποία να αναγράφεται ο Αρικμόσ Μθτρϊου, Ιατρικι Βεβαίωςθ & ζχουν 
τακτοποιιςει τισ οικονομικζσ τουσ εκκρεμότθτεσ για το ζτοσ 2020. 

4. Η κατθγορία των ακλθτϊν – τριϊν, θλικιακά ζχει ωσ εξισ:  
ΠΑΙΔΕ-ΚΟΡΑΙΔΕ: ζωσ 14 ετϊν, γεννθμζνοι από το ζτοσ 2006 και μετά 

5. Σα πρόςωπα ςτόχων (target faces) του αγϊνα κα είναι 122εκ.  

6. Ο αγϊνασ κα διεξαχκεί ςε δφο ςειρζσ με ζναν ακλθτι ανά ςτόχο ςε κάκε ςειρά, ςφμφωνα με τα 
ιςχφοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

7. ε περίπτωςθ μθ ςυμμετοχισ ακλθτϊν οι οποίοι είχαν δθλωκεί και δεν ακυρϊκθκε εμπρόκεςμα 
θ ςυμμετοχι τουσ, ιςχφει θ εγκφκλιοσ Ε.Ο.Σ.: 2016-1. 

8. Ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτον Πρόεδρο των Κριτϊν ι τον Τπεφκυνο του αγϊνα με παράβολο 100€ 
μόνο γραπτϊσ από τουσ αρχθγοφσ των ομάδων ι τον εκπρόςωπο των ςωματείων.  

9. Η Αγωνόδικοσ επιτροπι εκδικάηει πικανζσ ενςτάςεισ.  
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ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ:  

1. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα υποβάλλονται μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ VELOS ζωσ και τθν 
Δευτζρα 06/07/2020.  

2. Συχόν εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ, κα μποροφν να γίνουν δεκτζσ, μόνον εφόςον υπάρχει 
χωρθτικότθτα, μζχρι και τθν Σετάρτη 08/07/2020. 

3. τον αγϊνα ιςχφει παράβολο ςυμμετοχήσ φψουσ 15 ευρϊ. Όλεσ οι οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ 
κακϊσ και το παράβολο ςυμμετοχισ κα πρζπει να ζχει εξοφλθκεί με κατάκεςθ ςτουσ 
τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ τθσ Ε.Ο.Σ. (αντίγραφο που να αναγράφεται θ αιτιολογία και το όνομα 
του ςωματείου ι και ακλθτι πρζπει να αποςταλεί ςτθν Ε.Ο.Σ.) το αργότερο μζχρι την Πζμπτη 
09/07/2020. 

4. Κατά τθν είςοδό τουσ, οι ακλθτζσ και οι Προπονθτζσ/Εκπαιδευτζσ κα καταγράφονται ςτθ λίςτα 
ειςερχομζνων-εξερχομζνων και κα βεβαιϊνουν ότι δεν ζχουν ςυμπτϊματα COVID19.   
Σα μετάλλια και τα διπλϊματα κα δοκοφν ςτουσ ακλθτζσ χωρίσ τελετι απονομϊν. 

5. Όλοι 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. Οι ψφκτεσ δεν κα είναι ςε 
λειτουργία. 

6. Κάκε ςωματείο επιτρζπεται να ζχει μόνο ζναν Προπονθτι/Εκπαιδευτι εντόσ του αγωνιςτικοφ 
χϊρου, ο οποίοσ κα πρζπει να φοράει μάςκα. ε περίπτωςθ που κάποιο ςωματείο ζχει πάνω από 
4 ακλθτζσ κα υπάρχει θ δυνατότθτα παρουςίασ και ενόσ δεφτερου Προπονθτι/ Εκπαιδευτι. 
Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςε κεατζσ και ςυνοδοφσ. 

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

8. Σο τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα κα ανακοινωκεί τθν Σρίτη 07/07/2020. 

9. Δυνατότθτα ακφρωςθσ κα υπάρξει ΜΟΝΟ ςε περίπτωςθ αλλαγισ του ενδεικτικοφ προγράμματοσ, 
ζωσ και τθν Σετάρτη 08/07/2020, ςτο e-mail τησ EOT: info@archery.org.gr 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΑΒΒΑΣΟ 11 ΙΟΤΛΙΟΤ 2020 
 

ΕΙΡΑ Α/Β 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΣΟΞΟΤ 

17:00 – 17:30 Προςζλευςθ Ακλθτϊν & Ζλεγχοσ Κάρτασ Τγείασ Ακλθτι 
17:30 – 18:00 Δοκιμαςτικζσ βολζσ  
18:00 – 19:30 Αϋ ΓΤΡΟ 
19:30 – 19:45 Διάλειμμα 
19:45 – 21:15 Βϋ ΓΤΡΟ  
 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΤΛΙΟΤ 2020 
 

ΕΙΡΑ Α/Β 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΣΟΞΟΤ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΤΝΘΕΣΟΤ ΣΟΞΟΤ  

16:30 – 17:00 Προςζλευςθ Ακλθτϊν & Ζλεγχοσ Κάρτασ Τγείασ Ακλθτι 
17:00 – 17:30 Δοκιμαςτικζσ βολζσ  
17:30 – 19:00 Αϋ ΓΤΡΟ 
19:00 – 19:15 Διάλειμμα 
19:15 – 20:45 Βϋ ΓΤΡΟ  
 

 
 
 

Με αθλητικοφσ χαιρετιςμοφσ, 

Για την Επιτροπή Πρωταθλημάτων & Αγϊνων 
Η Πρόεδροσ 

 

Μαρία Κυριλλοποφλου 


