
                             
           

 
 

 
ΦΛΩΡΙΝΑ 16/8/2021 

          Αρ. Πρωτ.: 60/2021 
 
Προς: ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Ο.Τ. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  
 

ΑΝΔΡΩΝ–ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ Α         
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & BAREBOW 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Barebow, Longbow, Instinctive & Traditional) 

 

Σάββατο 28   Κυριακή 29 Ιουνίου 2021 

ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑ 

 

Η ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, σε συνεργασία με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, τον ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΤΟΞΟ ΟΛΙΑΣ προκηρύσσει την διοργάνωση Αγώνα Ανοιχτού Χώρου για τις παρακάτω 
κατηγορίες: 
 

Α΄ Αγωνιστικής Κατηγορίας: 

 2x70μ. Ανδρών-Γυναικών Ολυμπιακού Τόξου με ατομικό και μεικτό ομαδικό Ολυμπιακό Γύρο 

 2x50μ. Ανδρών-Γυναικών  Σύνθετου Τόξου με ατομικό και μεικτό ομαδικό Ολυμπιακό Γύρο 

 2x60μ. Εφήβων-Νεανίδων Ολυμπιακού τόξου 

 2x50μ. Εφήβων-Νεανίδων Σύνθετου τόξου 

 

B΄ Αγωνιστικής Κατηγορίας: 

 2x50μ. Ανδρών-Γυναικών Barebow με ατομικό και μεικτό ομαδικό Ολυμπιακό Γύρο 

 2x70μ. Ανδρών-Γυναικών Ολυμπιακού Τόξου  

 2x60μ. Εφήβων-Νεανίδων Ολυμπιακού τόξου 

 2x50μ. Ανδρών-Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων  Σύνθετου Τόξου  

 

Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών:   

 2x30μ. Παίδων-Κορασίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου 

 2x25μ. Παμπαίδων-Πανκορασίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου 

 2x15μ. Παμπαίδων Β΄-Πανκορασίδων Β΄ Ολυμπιακού& Σύνθετου τόξου 



 

Αναπτυξιακή Κατηγορία: 

 2x30μ. Ανδρών-Γυναικών/Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών/Εφήβων-Νεανίδων 
Ολυμπιακού, Σύνθετου &Barebow τόξου 

 

Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Κατηγορία Παραδοσιακών Τόξων 

(Longbow, Instinctive, Traditional): 

 2x30μ. Ανδρών-Γυναικών  
 
 
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021, στο ΔΑΚ 
Φλώρινας. 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

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

2. Ο αγώνας θα είναι Ατομικός και Μικτός Ομαδικός με Ολυμπιακό Γύρο στην Α’ κατηγορία Ανδρών-
Γυναικών, Ολυμπιακού/Σύνθετου τόξου και στην Β’ κατηγορία Ανδρών-Γυναικών Barebow και 
Ατομικός σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. 

3. Στον Ατομικό Ολυμπιακό Γύρο θα συμμετέχουν οι αθλητές/τριες με τις 16 καλύτερες επιδόσεις στις 
κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου και από την Α’ και από την  ’ 
κατηγορία και οι 8 καλύτερες επιδόσεις στις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών από την Β’ κατηγορία 
Barebow. Ο ελάχιστος αριθμός για την διεξαγωγή ατομικών ολυμπιακών γύρων ανά κατηγορία 
είναι 4 αθλητές/τριες. 

4. Στον μεικτό Ολυμπιακό Γύρο θα συμμετέχουν οι 8 ομάδες με την καλύτερη βαθμολογία στις 
κατηγορίες Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου. Οι ομάδες μπορούν να σχηματιστούν με 
αθλητές/τριες και Α’ και Β’ κατηγορίας. Ο ελάχιστος αριθμός για την διεξαγωγή μεικτών ομαδικών 
ολυμπιακών γύρων ανά κατηγορία είναι 4 ομάδες. 

5. 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. 

6. Για την Α΄   ΄ Αγωνιστική Κατηγορία   τις Μικρές Ηλικιακές Κατηγορίες: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες & τοξότριες των σωματείων της Ε.Ο.Τ., που 
ανήκουν στην αντίστοιχη 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. 

 
Για την Αναπτυξιακή Κατηγορία: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες & τοξότριες των σωματείων της Ε.Ο.Τ. που δεν 
έχουν συμμετάσχει σε αγώνα Α΄    ΄ αγωνιστικής κατηγορίας Α.Χ. τα έτη 2020 και 2021, 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. 

Για την Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Κατηγορία Παραδοσιακών Τόξων: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες & τοξότριες των σωματείων της Ε.Ο.Τ. που 
ανήκουν στην αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος και είναι ενήλικοι, 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.  



7. 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: έως17 ετών, γεννημένοι από το έτος 2004 και μετά 
Παίδες – Κορασίδες: έως 14 ετών, γεννημένοι από το έτος 2007 και μετά 
Παμπαίδες – Πανκορασίδες: έως 12 ετών, γεννημένοι από το έτος 2009 και μετά 
Παμπαίδες  ΄ – Πανκορασίδες  ΄: έως 10 ετών, γεννημένοι από το έτος 2011 και μετά 

8. Τα πρόσωπα στόχων (target faces) του αγώνα θα είναι: 

 122εκ. για την Α΄ & Β΄ Κατηγορία Ολυμπιακού Τόξου και για τη Β’ κατηγορία Barebow 

 80εκ. με ζώνη βαθμολόγησης από 5 έως 10, για την Α΄ & Β΄ Κατηγορία Σύνθετου Τόξου  

 122εκ. για όλα τα τόξα της Αναπτυξιακής Κατηγορίας, των ΜΗΚ και του Αναπτυξιακού χαρακτήρα 

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

10. Για όλες τις κατηγορίες Ολυμπιακού τόξου και Barebow, ο Ατομικός και ο Μικτός Ομαδικός 
Ολυμπιακός Γύρος θα γίνει με τη διαδικασία του Set System (άθροισμα set) σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της WA (RuleBook2). 

11. Για όλες τις κατηγορίες Συνθέτου τόξου, ο Ατομικός και ο Μικτός Ομαδικός Ολυμπιακός 
Γύρος θα γίνει με τη διαδικασία του Match Round (άθροισμα βελών) σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της WA (RuleBook2). 

12. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την 16
η
 θέση στην κατάταξη καθώς και στους Ολυμπιακούς 

Γύρους (ατομικούς και μικτούς ομαδικούς) ισχύει η διαδικασία του shoot-off. 

13. 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. 

14. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:  

1. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος VELOS έως και 
την Τρίτη 24/08/2021.  

2. Τυχόν εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής θα μπορούν να γίνουν δεκτές μόνον εφόσον υπάρχει 
χωρητικότητα και έγκριση διοργανωτή. 

3. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 15 €, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί στο 
διοργανωτή κατά την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο και όχι στην Ε.Ο.Τ. 

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.  

 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σάββατο 28/08/2021 

Α΄    ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Γ/ΝΑ/ΝΓ/Ε/Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΟΥ & BAREBOW ΤΟΞΟΥ  

 

08:30 – 09:00 Προσέλευση Αθλητών & Έλεγχος Κάρτας Υγείας Αθλητή & Τεστ αντιγόνου COVID19 

09:00 – 09:30 Δοκιμαστικές βολές 
09:30 – 11:00 Α΄ ΓΥΡΟΣ  
11:00 – 11:15 Διάλειμμα 
11:15 – 12:45 Β΄ ΓΥΡΟΣ 

  
13:30 – 15:30 ΜΕΙΚΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ 

 

16:00 – 19:00 Ατομικοί Ολυμπιακοί Γύροι 

 

19:30 – 22:00 ΤΕΛΙΚΟΙ ατομικών (Alternate Shooting) 

 
 

 

 

Κυριακή 29/08/2021 

ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Π/Κ/ΠΠ/ΠΚ/ΠΠ ΄/ΠΚ ΄ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ   ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Α/Γ/ΝΑ/ΝΓ/Ε/Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ  BAREBOW 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Γ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΟΞΩΝ  

(Longbow, Instinctive&Traditional)  

 

09:00 – 09:30 Προσέλευση Αθλητών - Έλεγχος Κάρτας Υγείας Αθλητή & Τεστ αντιγόνου COVID19 
09:30 – 10:00 Δοκιμαστικές βολές  
10:00 – 11:30 Α΄ΓΥΡΟΣ 
11:30 – 11:45 Διάλειμμα 
11:45 – 13:15 Β΄ ΓΥΡΟΣ 

 
 

 

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. 

 

 

 


