
                                                                                                

 

                      ΑΘΗΝΑ 23/11/2022 

 

Αγαπητές κυρίες & κύριοι,  

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την επιτυχή ολοκλήρωση της σχολής κριτών και να σας 
καλωσορίσουμε ως Δόκιμους κριτές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας. 
Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία για να γίνετε Εθνικοί κριτές έχει ως εξής:  
 

1) Θα πρέπει ως Δόκιμοι να κάνετε τουλάχιστον 10 βάρδιες σε αγώνες. Η εκπαίδευση 
σας θα είναι σε αγώνες ανοιχτού και κλειστού χώρου. Μετά το τέλος του αγώνα ο 
επικεφαλής κριτής θα στέλνει την αξιολόγηση σας στην ΚΕΚ. Ανάλογα με την 
συνολική σας απόδοση, η επιτροπή θα αξιολογεί για να γίνετε Εθνικοί κριτές. Στόχος 
είναι να μπορείτε ως Εθνικοί κριτές να ανταποκριθείτε επαρκώς στις ανάγκες ενός 
αγώνα.  
 

2) Για να οριστείτε σε έναν αγώνα, θα πρέπει έγκαιρα να στέλνετε email 
διαθεσιμότητας στην ΚΕΚ ( kek@archery.org.gr ) . Ανάλογα με τις συμμετοχές 
ορίζονται και ενημερώνονται μέσω email από την ΚΕΚ οι κριτές Εθνικοί και Δόκιμοι. 
Στην αρχή του έτους θα σας αποστέλλεται το ετήσιο καλεντάρι της Ομοσπονδίας, 
όμως υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν κάποιες ημερομηνίες ή ακόμη και 
τοποθεσίες αγώνων ή να προστεθούν αγώνες, αυτό θα μπορείτε να το 
παρακολουθείτε από το site της Ομοσπονδίας για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν.  
Υπάρχουν παράμετροι που λαμβάνονται υπ΄όψιν για τον ορισμό, όπως π.χ η 
εντοπιότητα, αριθμός αγώνων κ.α.  
Υπόδειγμα email:   
ΘΕΜΑ: Διαθεσιμότητα Δόκιμου κριτή  (ημερομηνία αγώνα, π.χ 26 & 27 Νοεμβρίου 
2022) 
  
Κείμενο : Σας ενημερώνω ότι είμαι διαθέσιμος/η για να συμμετέχω ως Δόκιμος 
κριτής στον αγώνα π.χ Α΄& Β΄κατηγορίας κλειστού χώρου, ο οποίος θα διεξαχθεί το 
Σάββατο 26 & την Κυριακή 27 Νοεμβρίου στο Ο.Α.Κ.Α.  
 
Με αθλητικούς χαιρετισμούς  
Ονοματεπώνυμο 
Δόκιμος Κριτής   
 

3) Η ενδυμασία σας αρχικά θα είναι μαύρη φόρμα και μαύρη μπούζα. Έχουν δωθεί στην 
Ομοσπονδία τα νούμερα για να φτιαχτούν οι μπλούζες που φορούν οι Εθνικοί κριτές.  
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4) Στον αγώνα που θα οριστείτε Δόκιμοι, θα πρέπει να έχετε ένα τσαντάκι μέσης για τα 
απαραίτητα εργαλεία του κριτή, αρχικά στυλό κόκκινο & μπλέ, ένα μεγεθυντικό 
φακό, ένα μικρό σημειωματάριο, ένα μικρό μέτρο, ένα χαρακάκι, ένα διαβήτη, 
κόκκινη & κίτρινη κάρτα και ΠΑΝΤΑ το βιβλίο των κανονισμών στην τσάντα σας. Σιγά 
σιγά με την εκπαίδευση σας θα ενημερωθείτε για όλα όσα είναι απαραίτητα. 
 

5) Η προσέλευση σας στον αγωνιστικό χώρο, ανάλογα τον αγώνα, είναι  30 με 45 λεπτά 
πριν την έναρξη της προσεύλευσης των αθλητών. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 
σας ορίζονται από τον Πρόεδρο των κριτών του αγώνα. 
 

6) Η αποζημίωση σας από την Ομοσπονδία είναι 20 € την κάθε βάρδια. Αποστέλλεται 
από την ΚΕΚ μετά το τέλος του αγώνα το λογιστικό σημείωμα και η Ομοσπονδία 
καταθέτει τα χρήματα αφού εγκριθούν από το Δ.Σ. Όσον αφορά αγώνες που 
πραγματοποιούνται από διοργανωτή, εκτός της Ομοσπονδίας, είθισται να 
λαμβάνετε αντίστοιχα την αποζημίωση σας μετά το τέλος του αγώνα.  
 

Θα σας παρακαλούσαμε να μας στείλετε απάντηση σε αυτό το email το νούμερο του κινητού 
σας και οποιαδήποτε απορία έχετε για τη διαδικασία.  
Δυσκολίες υπάρχουν πάντα, όμως με καλή διάθεση και ομαδική δουλειά όλα λύνονται!!! 
 
 

Με εκτίμηση 
 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ 
 
Πρόεδρος Ντάτσου Έλενα   6983442883 
Γραμματέας Δρακιώτης Γιώργος  6974712583 
Μέλος Μπίρταχας Κωνσταντίνος 6942289428 
 


