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 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020 
 Αρ. πρωτ.: 1399/20 
 
 
Προς: Σωματεία Ε.Ο.Τ.  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  
Α΄ & Β΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ 

 
Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 

 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ «Π. ΜΩΡΟΣ» 

 
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ προκηρύσσει αγώνα Κλειστού Χώρου, στις παρακάτω κατηγορίες:  

Α΄ & Β΄ Αγωνιστικής Κατηγορίας Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου 
• 2x18μ. Ανδρών - Γυναικών/Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών  

Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου: 
• 2x18μ. ηλικιακών κατηγοριών Παίδων - Κορασίδων  

Ο Αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο «Π. Μώρος» Καρύστου, το Σάββατο 14 και την 
Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020. 
 
 
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 οι επίσημοι τοξότες & τοξότριες των σωματείων της Ε.Ο.Τ. που 
ανήκουν στην αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, έχουν θεωρημένη Κάρτα Υγείας 
από γιατρό σε ισχύ, στην οποία να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου, Ιατρική Βεβαίωση COVID19 
& έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2020. 

4. Οι κατηγορίες των αθλητών και αθλητριών, ηλικιακά έχουν ως εξής:  
Νέοι Άνδρες – Νέες Γυναίκες: έως 20 ετών, γεννημένοι από το έτος 2000 και μετά 
Παίδες – Κορασίδες: έως 14 ετών, γεννημένοι από το έτος 2006 και μετά 

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

• Τριπλά κάθετα για την Α΄ Αγωνιστική κατηγορία Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου 
στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών  

• Μονά 40Χ40εκ. για τη Β΄ αγωνιστική κατηγορία Ολυμπιακού & Σύνθετου τόξου 
στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών   
και για τις Μικρές Ηλικιακές Κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων 
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6. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε δύο σειρές με έναν αθλητή ανά στόχο σε κάθε σειρά, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

7. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Ο.Τ.: 2016-1. 

8. Ενστάσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο των Κριτών ή τον Υπεύθυνο του αγώνα με παράβολο 100€ 
μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των ομάδων ή τον εκπρόσωπο των σωματείων.  

9. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.  
 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:  

1. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος VELOS έως και την 
Δευτέρα 9/11/2020, χωρίς ακυρώσεις και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω 
περιορισμένου χώρου (28 θέσεις βολής ανά βάρδια). 

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

3. 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. Τα 
αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο site της Ομοσπονδίας και δεν θα γίνουν απονομές.   
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.  

4. 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. 

5. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, η απόσταση μεταξύ των αθλητών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
1,5m. 

6. Στον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν ψάθινοι στόχοι.  

7. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 15€, το οποίο θα καταβληθεί στον διοργανωτή 
σύλλογο πριν την έναρξη του αγώνα και όχι στην Ε.Ο.Τ. 

8. Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2020 

1η ΒΑΡΔΙΑ - ΣΕΙΡΑ A/B  
Α΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Γ/ΝΑ/ΝΓ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ 

 

2η ΒΑΡΔΙΑ - ΣΕΙΡΑ A/B  
ΠΑΙΔΩΝ/ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ 
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Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 

1η ΒΑΡΔΙΑ - ΣΕΙΡΑ A/B  
Β΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Γ/ΝΑ/ΝΓ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ 

 
 

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 και αναστολή λειτουργίας του αθλήματός μας. 

 
 
 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
Για την Επιτροπή Πρωταθλημάτων & Αγώνων 

Η Πρόεδρος 

 
Μαρία Κυριλλοπούλου 


