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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ  ΑμεΑ 2020 

ΑΝΔΡΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ  &  ΝΕΩΝ- ΝΕΑΝΙΔΩΝ 
 

Σε συνέχεια της ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ με Α.Π.867/23-12-2019 και βάσει της απόφασης της 45ης συνεδρίασης του 
Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ διοργανώνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας Ανδρών – Γυναικών, Νέων-Νεανίδων, 
για την αγωνιστική περίοδο 2020.  
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ειδικής προκήρυξης αποτελεί το Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της 
Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ που έχει εκπονηθεί για την Τοξοβολία για την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων υπό συνθήκες πρόληψης 
και μέτρων κατά Covid-19. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ 

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 στο Προπονητήριο Τοξοβολίας της Θέρμης στην 
Θεσσαλονίκη. Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα θα σταλεί στους συλλόγους μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων 
συμμετοχής. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Άφιξη αποστολών/ Classification   23 Οκτωβρίου 2020 

09.00-09:45 Έλεγχος εξοπλισμού - Δοκιμαστικές βολές  24 Οκτωβρίου 2020 

10:00    Έναρξη Αγώνων                                                         24 Οκτωβρίου 2020 

Αναχώρηση Αποστολών                 24 Οκτωβρίου 2020 

 

Εάν μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής προκύψουν περισσότερες από 4 συμμετοχές στις 
κατηγορίες του  Ατομικού και του Ομαδικού, θα διεξαχθεί Ατομικός και Ομαδικός Ολυμπιακός (θα ενημερωθείτε 
εγκαίρως αφού ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής και εκδοθεί το τελικό πρόγραμμα).  
  
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

Recurve Women Open  

 Men Open  

 VI (V11 - V12/V13) Women/Men 

 Women W1 Open 

 Men W1 Open 

Compound Women Open  

 Men Open  

 V (V11 - V12/V13) Women/Men 

 Women W1 Open 

 Men W1 Open 

http://www.eaom-amea.gr/
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (World 
Archery) και τη Γενική Προκήρυξη 2020 της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. 
 
1. Ο ατομικός Ολυμπιακός Γύρος θα διεξαχθεί μόνο αν υπάρχουν τουλάχιστον 4 αθλητές ανά κατηγορία. Εάν 
δεν υπάρχουν 4 αθλητές σε κάθε κατηγορία, η ανάδειξη των νικητών θα προκύψει από τον αγώνα κατάταξης.  
2. Ο ατομικός ολυμπιακός γύρος θα διεξαχθεί με το νέο σύστημα των νικηφόρων σετ (set - system) της World 
Archery. 
3. Ο ομαδικός Ολυμπιακός γύρος θα διεξαχθεί μόνο εάν υπάρχουν 4 ομάδες και σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της World Archery. Σε αντίθετη περίπτωση η ανάδειξη της πρώτης, δεύτερης και τρίτης ομάδας θα 
προκύψει από τον αγώνα κατάταξης. 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν γραπτά στο επισυναπτόμενο έντυπο όπου θα σημειωθούν και οι 
NEOI αθλητές που χρειάζονται αξιολόγηση (classification). Δεν γίνονται αποδεκτές δηλώσεις που δεν φέρουν 
υπογραφή και σφραγίδα του σωματείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αθλητές κάτω των 18 ετών είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από τους 
κηδεμόνες τους με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα αποδέχονται την συμμετοχή τους στους 
αγώνες με ευθύνη δική τους και του αθλητικού τους σωματείου, σημειώνοντας ότι η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ δε φέρει 
καμιά ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού. 
 

Oι δηλώσεις συμμετοχής θεωρούνται ότι αποτελούν δηλώσεις συναίνεσης για την επεξεργασία των απαραίτητων 
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, τόσο από την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες 
όσο και από τους συνεργαζόμενους Οργανισμούς και Φορείς. Τα σωματεία οφείλουν να προβούν στην ενημέρωση  
 
 
 
 

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής (φόρμες συμμετοχής, διαμονής και μετακίνησης) 
πρέπει να αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

info@eaom-amea.gr 
το αργότερο 

έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 

http://www.eaom-amea.gr/
mailto:info@eaom-amea.gr
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των συμμετεχόντων για την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και για την λήψη της 
απαραίτητης συναίνεσής τους. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Οι αθλητές προκειμένου να εισέλθουν στην αγωνιστική εγκατάσταση οφείλουν να έχουν μαζί τους: 

1. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας 
2. Την Κάρτα Υγείας αθλητή σε ισχύ-αποτελεί ισχυρή σύσταση η Κάρτα Υγείας Αθλητή να έχει ανανεωθεί 

εντός μηνός, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ισχύ.  Εφόσον υπάρχει ανανεωμένη κάρτα υγείας (1 
μήνας) δεν απαιτείται η προσκόμιση Ιατρικής Βεβαίωσης.  

3. Ιατρική Βεβαίωση της Γ.Γ.Α. για τον ιό Covid - 19. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (CLASSIFICATION) 
Οι νέοι αθλητές θα πρέπει να αναφέρονται στο έντυπο δηλώσεων συμμετοχής. Πληροφορίες σχετικά με τη 
διαδικασία της αξιολόγησης θα σταλούν μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής.  

 
  ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ 

Θα ακολουθηθεί το Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ σύμφωνα με το οποίο δεν θα 
πραγματοποιηθούν απονομές. Τα μετάλλια και τα διπλώματα θα δίνονται στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 
στον Αρχηγό Αποστολής κάθε συλλόγου.  

 
ΣΥΝΟΔΟΙ (Αρχηγός Αποστολής ή Προπονητής ή Συνοδός-Βοηθός) 

Εγκρίνεται ένα άτομο ανά τρείς (3) αθλητές. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 
Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των αγώνων πριν την έναρξη των αγώνων, όπου θα γίνει και ο 
έλεγχος όλων των δικαιολογητικών  (κάρτα υγείας αθλητών -ιατρική βεβαίωση-δελτίο αθλητών-υπεύθυνες 
δηλώσεις). 
 
 
ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
Η μετακίνηση των αθλητών και των συλλόγων προτείνεται να γίνεται με όχημα Ι.Χ. Σε περίπτωση μετακίνησης με 
άλλα μέσα θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες όπως αναφέρονται στις Εγκυκλίους του Ε.Ο.Δ.Υ. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή-διατροφή θα σας δοθούν μετά τη λήξη των δηλώσεων 
συμμετοχής. Η διαμονή θα γίνει σε δίκλινα και σε περιορισμένα τρίκλινα δωμάτια. 
 
Στη φόρμα διαμονής παρακαλούμε η λίστα δωματίων να ακολουθεί τις ανάγκες του αγωνιστικού προγράμματος και 
να αναγράφεται η ημερομηνία άφιξης/ αναχώρησης.  

http://www.eaom-amea.gr/

