
                                                                                                 Μαρούσι, 30  Ιανουαρίου 2023
                                                                         Αρ. Πρωτ.: 164/23

Προς
Σωματεία Ε.Ο.Τ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ Κ.Χ. 2023
ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΟΥ &   BAREBOW   ΤΟΞΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17, ΣΑΒΒΑΤΟ 18 & ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ  με  την  συνεργασία  του  Δήμου  Ναυπλιέων  και  του  Α.Ο.
Μέρμπακα, προκηρύσσει τον Αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Τοξοβολίας Κλειστού Χώρου 2x18μ.
Ανδρών - Γυναικών Ολυμπιακού, Σύνθετου &  Barebow τόξου, που θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό
Γυμναστήριο Αγίας Τριάδας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός με Ολυμπιακό Γύρο / Ομαδικός με Ολυμπιακό Γύρο / Μικτός
Ομαδικός με Ολυμπιακό Γύρο σε όλες τις κατηγορίες.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες & τοξότριες των σωματείων της Ε.Ο.Τ., οι
οποίοι  ανήκουν  στην  Α΄  αγωνιστική  κατηγορία του  αθλήματος,  έχουν  θεωρημένη  Κάρτα
Υγείας από γιατρό σε ισχύ & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το
έτος 2023.

3. Οι κατηγορίες των αθλητών–τριών, ηλικιακά έχουν ως εξής: 

Άνδρες-Γυναίκες: χωρίς ηλικιακό όριο

4. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος VELOS έως και
την Παρασκευή 10/02/2023.

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

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

7. Για όλες  τις  κατηγορίες  Ολυμπιακού &  Barebow τόξου,  ο  ατομικός,  μικτός  ομαδικός  και
ομαδικός  Ολυμπιακός  Γύρος  θα  γίνει  με  τη  διαδικασία  του  Set  System  (άθροισμα  set)
σύμφωνα με τους κανονισμούς της WA (Rule Book2).



8. Για  όλες  τις  κατηγορίες  Σύνθετου  τόξου,  ο  ατομικός  ,  μικτός  ομαδικός  και  ομαδικός
Ολυμπιακός Γύρος θα γίνει με τη διαδικασία του Match Round (άθροισμα βελών) σύμφωνα
με τους κανονισμούς της WA (Rule Book2).

9. Ενστάσεις υποβάλλονται στον Υπεύθυνο του αγώνα με παράβολο 100 ευρώ μόνο γραπτώς
από τους αρχηγούς των ομάδων ή τον εκπρόσωπο των σωματείων.

10. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις. 

11. Στον ατομικό Ολυμπιακό Γύρο για όλες τις κατηγορίες Ολυμπιακού, Σύνθετου &  Barebow
τόξου συμμετέχουν οι 32 πρώτοι αθλητές ανά κατηγορία σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
γύρου κατάταξης και θα διεξαχθεί για το Ολυμπιακό & Barebow 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.

12. Στον ομαδικό Ολυμπιακό Γύρο για όλες τις κατηγορίες Ολυμπιακού, Σύνθετου &  Barebow
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 & Barebow τόξο και το συνολικό άθροισμα των 4 βολών από 6
βέλη για το Σύνθετο τόξο.

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

14. 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 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ/ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΓΥΡΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΡΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

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

3. Τα πρόσωπα στόχων (target faces) του αγώνα θα είναι μονά 40Χ40 εκ. σε όλες τις κατηγορίες
του Barebow τόξου.

4. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 15 ευρώ.
Όλες  οι  οικονομικές  εκκρεμότητες  καθώς  και  το  παράβολο  συμμετοχής  θα  πρέπει  να  έχει
εξοφληθεί με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ε.Ο.Τ. (αντίγραφο όπου
αναγράφεται η αιτιολογία και το όνομα του σωματείου ή και αθλητή πρέπει να έχει αποσταλεί
στην Ε.Ο.Τ.) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15/02/2023.

5. 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. Οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα από τις κερκίδες.

6. Το τελικό πρόγραμμα, ως απόλυτα εξαρτώμενο από τις συμμετοχές, θα ανακοινωθεί την
Δευτέρα 13/02/2023 μετά την επεξεργασία των δηλώσεων συμμετοχής.

7. Ακυρώσεις θα γίνονται μέχρι την Τρίτη 14/02/2023 στις 15:00.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023  
18:00-20:00 Επίσημη προπόνηση, Έλεγχος Κάρτα Υγείας & Έλεγχος εξοπλισμού 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023  
Α΄ΒΑΡΔΙΑ - ΣΕΙΡΑ AΒ/CD

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

08:00 – 08:45 Προσέλευση Αθλητών,
Έλεγχος Κάρτα Υγείας Αθλητή & έλεγχος εξοπλισμού (για όσους δεν προσήλθαν την Παρασκευή)
08:45 – 09:15 Δοκιμαστικές βολές
09:15 – 10:30 Α΄ ΓΥΡΟΣ
10:30 – 10:50 Διάλειμμα
10:50 – 12:05 Β΄ ΓΥΡΟΣ



ΣΑΒΒΑΤΟ 18  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023  
Β΄ΒΑΡΔΙΑ - ΣΕΙΡΑ AΒ/CD

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΟΥ & BAREBOW ΤΟΞΟΥ

13:00 – 13:45 Προσέλευση Αθλητών
Έλεγχος Κάρτα Υγείας Αθλητή & έλεγχος εξοπλισμού(για όσους δεν προσήλθαν την Παρασκευή)
13:45 – 14:15 Δοκιμαστικές βολές
14:15 – 15:30 Α΄ ΓΥΡΟΣ
15:30 – 15:50 Διάλειμμα
15:50 – 17:05 Β΄ ΓΥΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023  
Γ΄ΒΑΡΔΙΑ 

                                                         ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΓΥΡΟΙ   

_____________________________________________________________________________

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023  
Α΄ΒΑΡΔΙΑ 

08:00 ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΚΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΓΥΡΩΝ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023  
Β΄& Γ΄ ΒΑΡΔΙΑ - ΣΕΙΡΑ AΒ/CD

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΓΥΡΟΙ   

Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, ώστε να αποφύγουμε πιθανά
κρούσματα Covid-19.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Αναστάσιος Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος Γ. Ρέρρας
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