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 Αθήνα, 2  Ιουλίου 2021 
 Αρ. Πρωτ.:  1119/21 
   
 
Προς: Σωματεία Ε.Ο.Τ. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2021 
Α΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ 

ΑΙΘΟΥΣΑ “Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ - SPORTS HALL” ΟΑΚΑ 

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Ιουλίου 2021 
 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας προκηρύσσει το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 
Κλειστού Χώρου 2021, 2x18μ. και Ολυμπιακών γύρων, Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών / 
Εφήβων - Νεανίδων, Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου, στην Αίθουσα Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ – “Sports Hall” του 
Ο.Α.Κ.Α. στο Μαρούσι, το Σάββατο 10 & την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:  

1. Ο αγώνας γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Εγκύκλιοι Ε.Ο.Τ. έτους 2016, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και είναι δηλωμένος στο αγωνιστικό πρόγραμμα της WA. 

2. Ο αγώνας θα είναι ατομικός με Ολυμπιακό Γύρο, ομαδικός με Ολυμπιακό Γύρο και μικτός ομαδικός 
με Ολυμπιακό Γύρο σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.  

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες & τοξότριες των σωματείων της Ε.Ο.Τ. που 
ανήκουν στην A’ αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, με την προϋπόθεση να έχουν θεωρημένη 
Κάρτα Υγείας από γιατρό σε ισχύ, στην οποία να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου και να έχουν 
τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2021. 

4. Διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος covid 19, PCR ή rapid ή self -test, που ισχύει για έως και τρία (3) 
24ωρα. Το αποτέλεσμα ή το αντίγραφο της δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος πρέπει να 
προσκομίζεται για τη συμμετοχή στον αγώνα. (Το αποτέλεσμα του ελέγχου self-test, δηλώνεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον ιστότοπο: self-testing.gov.gr). Με την πάροδο των 
τριών 24ώρων, η διαδικασία ελέγχου covid-19 θα πρέπει να επαναληφθεί. Αθλητής ή αθλήτρια 
χωρίς έλεγχο αντιγόνου για COVID19 ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. 

5. Οι κατηγορίες των αθλητών και αθλητριών, ηλικιακά έχουν ως εξής: 
Νέοι Άνδρες – Νέες Γυναίκες: έως 20 ετών, γεννημένοι από το έτος 2001 και μετά 
Έφηβοι – Νεάνιδες: έως 17 ετών, γεννημένοι από το έτος 2004 και μετά. 

6. Τα πρόσωπα στόχων (target faces) του αγώνα θα είναι τριπλά κάθετα σε όλες τις κατηγορίες 
ολυμπιακού και σύνθετου τόξου. 

7. Ενστάσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο των Κριτών ή τον Υπεύθυνο του αγώνα με παράβολο 100€ 
μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των ομάδων ή τον εκπρόσωπο των σωματείων.  

8. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.  

9. Για όλες τις κατηγορίες Ολυμπιακού τόξου, ο ατομικός, ο ομαδικός και ο μικτός Ολυμπιακός Γύρος 
θα γίνει με τη διαδικασία του Set System (άθροισμα set) σύμφωνα με τους κανονισμούς της WA 
(Rule Book 2). 
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10. Για όλες τις κατηγορίες Σύνθετου τόξου, ο ατομικός, ο ομαδικός και ο μικτός Ολυμπιακός Γύρος θα 
γίνει με τη διαδικασία του Match Round (άθροισμα βελών) σύμφωνα με τους κανονισμούς της WA 
(Rule Book 2). 

11. Ο αγώνας κατάταξης θα διεξαχθεί σε δύο σειρές με έναν αθλητή ανά στόχο σε κάθε σειρά, 
σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο. 

12. Στον ατομικό Ολυμπιακό Γύρο για όλες τις κατηγορίες Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου συμμετέχουν 
οι 32 πρώτοι αθλητές ανά κατηγορία σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γύρου κατάταξης και θα 
διεξαχθεί για το Ολυμπιακό τόξο με τη διαδικασία των 5 σετ των 3 βελών το καθένα ενώ για το 
Σύνθετο τόξο με το συνολικό άθροισμα των 5 βολών από 3 βέλη η κάθε μία. 

13. Στον ομαδικό Ολυμπιακό Γύρο για όλες τις κατηγορίες Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου 
συμμετέχουν οι 16 πρώτες ομάδες ανά κατηγορία σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γύρου 
κατάταξης (κάθε ομάδα αποτελείται από τους 3 αθλητές με την υψηλότερη επίδοση όπως 
προκύπτει από τον γύρο κατάταξης ή όπως ορίζεται στην Εγκύκλιο ΕΟΤ 2016-3, περί διαφορετικής 
σύνθεσης ομαδικών) και θα διεξαχθεί με τη διαδικασία των τεσσάρων σετ των 6 βελών για το 
Ολυμπιακό τόξο και το συνολικό άθροισμα των 4 βολών από 6 βέλη για το Σύνθετο τόξο. 

14. Στον μικτό ομαδικό Ολυμπιακό Γύρο για όλες τις κατηγορίες Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου 
συμμετέχουν οι 16 πρώτες ομάδες ανά κατηγορία σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γύρου 
κατάταξης (κάθε ομάδα αποτελείται από έναν αθλητή και μία αθλήτρια της αντίστοιχης ηλικιακή 
κατηγορίας και τόξου με την καλύτερη επίδοση στον γύρο κατάταξης ή όπως ορίζεται στην 
Εγκύκλιο ΕΟΤ 2016-3, περί διαφορετικής σύνθεσης ομαδικών) και θα διεξαχθεί με τη διαδικασία 
των 4 σετ από 4 βέλη το καθένα για το Ολυμπιακό τόξο και το συνολικό άθροισμα των 4 βολών 
από 4 βέλη η κάθε μία για το Σύνθετο τόξο. Κάθε σωματείο δικαιούται να συμμετέχει με μόνο μια 
ομάδα ανά κατηγορία.  

15. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την 32η θέση στην ατομική κατάταξη ή στην 16η θέση στην ομαδική 
και μικτή ομαδική κατάταξη καθώς και στους Ολυμπιακούς Γύρους (ατομικούς, ομαδικούς και 
μικτούς ομαδικούς) ισχύει η διαδικασία του shoot-off. 

16. Η βαθμολογία αθλητών - σωματείων που θα προκύψει από τον Ολυμπιακό Γύρο έχει ως εξής: 
Οι οκτώ πρώτοι αθλητές κάθε κατηγορίας βαθμολογούνται με 8-7-6-5-4-3-2-1 βαθμούς (κατά 
φθίνουσα σειρά τελικής κατάταξης).  
Οι οκτώ πρώτες ομάδες θα βαθμολογούνται με 16-14-12-10-8-6-4-2 βαθμούς (κατά φθίνουσα 
σειρά τελικής κατάταξης). 
Οι οκτώ πρώτες μικτές ομάδες θα βαθμολογούνται με 8-7-6-5-4-3-2-1 βαθμούς (κατά φθίνουσα 
σειρά τελικής κατάταξης). 
Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας με Ολυμπιακούς Γύρους, για την τελική κατάταξη 
ισχύουν οι επιδόσεις από τον γύρο κατάταξης. 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:  

1. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος VELOS έως και την 
Τετάρτη 7/7/2021.  

2. Τυχόν εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής, με επιπλέον παράβολο 10€, θα μπορούν να γίνουν 
δεκτές μόνον εφόσον υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα και έγκριση διοργανωτή. 

3. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 10€. Όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες καθώς 
και το παράβολο συμμετοχής θα πρέπει να έχει εξοφληθεί με κατάθεση στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς της Ε.Ο.Τ. (αντίγραφο της κατάθεσης που να αναγράφεται η αιτιολογία και το όνομα 
του σωματείου ή και αθλητή πρέπει να αποσταλεί στο e-mail της Ομοσπονδίας: info@archery.org.gr) 
το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 8/7/2021 και ώρα 15:00. 

4. Κατά την είσοδό τους, οι αθλητές και οι Προπονητές/Εκπαιδευτές θα καταγράφονται στη λίστα 
εισερχομένων-εξερχομένων και θα βεβαιώνουν ότι δεν έχουν συμπτώματα COVID19. Μετά την 
λήξη κάθε αγώνα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποχωρούν άμεσα από τον αγωνιστικό χώρο. 
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα προσωπικά τους αντικείμενα, καθώς και 
νερό/φαγητό που τυχόν θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του αγώνα.  

5. Κάθε σωματείο επιτρέπεται να έχει μόνο έναν Προπονητή/Εκπαιδευτή εντός του αγωνιστικού 
χώρου, ο οποίος θα πρέπει να φοράει μάσκα. Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο έχει πάνω από 
3 αθλητές θα υπάρχει η δυνατότητα παρουσίας και ενός δεύτερου Προπονητή/Εκπαιδευτή. 
Απαγορεύεται η είσοδος σε θεατές και συνοδούς. 

6. Κατά την είσοδο, την έξοδο και κατά τους προβλεπόμενους ελέγχους, οι αθλητές θα πρέπει να 
φοράνε μάσκα. 

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση του 1,5m.  

8. Σε περίπτωση αλλαγής του ενδεικτικού ωρολογίου προγράμματος το τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα 
θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 8/7/2021. 

9. Ακυρώσεις συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 8/7/2021 και ώρα 15:00, στο e-mail 
της EOT: info@archery.org.gr, μόνο σε περίπτωση αλλαγής του ωρολογίου προγράμματος. 

10. Στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε όσους έχουν δηλωθεί μέσω του VELOS 
ως αθλητές, προπονητές ή συνοδοί και έχουν ομοιόμορφη ενδυμασία του σωματείου στο οποίο 
ανήκουν. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

ΠΡΩΙ - ΣΕΙΡΑ A/B  
ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ν. ΑΝΔΡΩΝ/Ν. ΓΥΝΑΙΚΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ 

09:00 – 09:30  Προσέλευση Αθλητών - Έλεγχος Κάρτας Υγείας Αθλητή & Test COVID19 
09:30 – 10:00  Δοκιμαστικές βολές 
10:30 – 12:00  Α΄ ΓΥΡΟΣ 
12:00 – 12:15  Διάλειμμα 
12:15 – 13:45  Β΄ ΓΥΡΟΣ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΟΜΑΔΙΚΟΙ & ΜΙΚΤΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΓΥΡΟΙ 

14:30 Δοκιμαστικές βολές Ομαδικών Ολυμπιακών Γύρων 
15:00 Έναρξη Ομαδικών Ολυμπιακών Γύρων 
16:30 Δοκιμαστικές βολές μικτών Ολυμπιακών Γύρων 
17:00 Έναρξη μικτών Ολυμπιακών Γύρων 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΓΥΡΟΙ 

09:30 Δοκιμαστικές βολές Ατομικών Ολυμπιακών Γύρων 
10:00 Έναρξη Ατομικών Ολυμπιακών Γύρων 
 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι λόγω της εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουμε εξαιτίας της 
πανδημίας COVID-19, είναι απαραίτητη η αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων προφύλαξης.  

Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, ώστε να αποφύγουμε πιθανά 
κρούσματα. 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 

 Η Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 

    
 Έλση Σκαφίδα  Γεώργιος Τζουβάρας 
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