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ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

 

              ΚΕΡΑΤΕΑ, 11/11/2022  

              Αρ. πρωτ: 5 7 / 2 0 2 2  
 

Πρός: Σωματεία Ε.Ο.Τ. 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

 Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ/U21 ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ/U18 AΝΔΡΩΝ-

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ  

ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ/ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

/ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄-ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ  

 

 

 
Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 

 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ» 

 
Ο Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, την 
Περιφερειακή Ενότητα ΑΝ/ΑΤΤΙΚΗΣ και το Δήμο Λαυρεωτικής προκηρύσσει αγώνα 
τοξοβολίας Κλειστού Χώρου στο Κλειστό Γυμναστήριο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ» 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 για τις παρακάτω αγωνιστικές κατηγορίες: 
 
 Β΄Αγωνιστικής Κατηγορίας Ολυμπιακού & Σύνθετου  τόξου 

• 2x18μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών/ U21Ανδρών- Γυναικών/U18 Ανδρών-Γυναικών. 

 
Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου 

• 2x18μ. ηλικιακών κατηγοριών Παίδων-Κορασίδων 

• 2x15μ. ηλικιακών κατηγοριών Παμπαίδων-Πανκορασίδων 

• 2x10μ. ηλικιακών κατηγοριών Παμπαίδων Β΄-Πανκορασίδων Β΄ 

 
 
 
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 σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. 
 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επίσημοι τοξότες και τοξότριες των σωματείων της 
ΕΟΤ, οι οποίοι ανήκουν στην αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, έχουν 
θεωρημένη κάρτα υγείας τους από γιατρό σε ισχύ και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές 
τους εκκρεμότητες για το έτος 2022. 
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4. Οι κατηγορίες των αθλητών και αθλητριών, ηλικιακά έχουν ως εξής: 
 

U21 Άνδρες – Γυναίκες: έως 20 ετών, γεννημένοι από το έτος 2002 και μετά  

Παίδες – Κορασίδες: έως 14 ετών, γεννημένοι από το έτος 2008 και μετά 

Παμπαίδες – Πανκορασίδες: έως 12 ετών, γεννημένοι από το έτος 2010 και μετά 

Παμπαίδες Β – Πανκορασίδες Β΄: έως 10 ετών, γεννημένοι από το έτος 2012 και μετά 

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

 

• Μονά 40χ40 εκ. για την Β΄ αγωνιστική κατηγορία Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου, στις ηλικιακές 

κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών/U21 Ανδρών-Γυναικών/U18 Ανδρών-Γυναικών  

• Μονά 40χ40εκ. στις ηλικιακές κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου 

• Μονά 80χ80 εκ. στις ηλικιακές κατηγορίες Παμπαίδων-Πανκορασίδων Ολυμπιακού & 

Σύνθετου τόξου 

• Μονά 122χ122 εκ. στις ηλικιακές κατηγορίες Παμπαίδων Β΄-Πανκορασίδων Β΄ Ολυμπιακού & 

Σύνθετου τόξου 

 

Στην περίπτωση που αθλητής/αθλήτρια της Β΄αγωνιστικής κατηγορίας, επιθυμεί να 
αγωνιστεί σε τριπλό κάθετο πρόσωπο στόχου (target face), θα πρέπει να δηλωθεί στην 
Ε.Ο.Τ. εγγράφως από το σωματείο στο οποίο ανήκει μέχρι την Πέμπτη 17/11/2022 και 
ώρα 13:00. 
 

6. 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. 
 

7. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις. 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
1. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

VELOS έως και   την Τρίτη 15/11/2022. 
 
Λόγω περιορισμένου χώρου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με μέγιστο όριο 
συμμετοχών τα 60 άτομα. 
 

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

 
 

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

4. Εάν ένας αθλητής επιθυμεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία αγωνιστικές 
κατηγορίες, θα πρέπει να το δηλώσει στο e-mail της Ομοσπονδίας (info@archery.org.gr) 
και του Γυμναστικού Συλλόγου Κερατέας (kerateaac@gmail.com).  
Tο παράβολο συμμετοχής είναι 15€ ανά κατηγορία. 
 

5. Το Ενδεικτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις τελικές 
συμμετοχές. Το τελικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 17/11/2022. 
 

6. Δυνατότητα ακύρωσης θα υπάρξει ΜΟΝΟ σε περίπτωση αλλαγής του ενδεικτικού 
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προγράμματος μετά την ανακοίνωση του οριστικού  έως και την Παρασκευή 
18/11/2022 και ώρα 13:00 στο e-mail της Ομοσπονδίας (info@archery.org.gr) και του 
Γυμναστικού Συλλόγου Κερατέας (kerateaac@gmail.com). 

 
 
 
Για την δική σας ασφάλεια, προτρέπουμε για την χρήση μάσκας σε σημεία που θα υπάρχει 
συνωστισμός. 
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ε.Ο.Τ.: ΡΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

 
 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Κυριακή 20/11/2022 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 
10:00-10:30 Προσέλευση Αθλητών 

Έλεγχος Κάρτας Υγείας Aθλητή & Έλεγχος εξοπλισμού 

10:30-11:00 Δοκιμαστικές βολές 

11:00-12:30 Α΄ ΓΥΡΟΣ 

12:30-12:45 Διάλειμμα 

12:45-14:15 Β΄ ΓΥΡΟΣ 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
 

Για τον Γυμναστικό Σύλλογο Κερατέας 
 

mailto:info@archery.org.gr

