Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/1
Θέμα : Αγώνες Εθνικού Πρωταθλήματος Τοξοβολίας 2011 για την
Κατηγορία Σύνθετου Τόξου
Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της F.I.T.A, που θα διεξαχθεί το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών‐ Γυναικών στο Τορίνο (Ιταλία) τον
Ιούλιο
2011 και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων στην Legica
(Πολωνία) τον Αύγουστο του 2011 , η κατηγορία σύνθετου τόξου θα
αγωνιστεί μόνο στην απόσταση των 50μ , με μορφή αγώνα 2 Χ 50μ ενώ ο
ολυμπιακός γύρος θα διεξαχθεί στα 50μ.
- Για την εξοικείωση των αθλητών/ τριών του σύνθετου τόξου στην
νέα μορφή αγώνα καθώς επίσης για τη πρόκριση , καλύτερη
προετοιμασία για τη συμμετοχή στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, στους
αγώνες F.I.T.A του Εθνικού Πρωταθλήματος Α΄&Β΄ αγωνιστικής
κατηγορίας, το Ανοιχτό Πρωτάθλημα και Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών ‐
Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων ,το σύνθετο τόξο θα αγωνίζεται
μόνο στην απόσταση των 2 Χ 50μ. ενώ για το ολυμπιακό τόξο θα
διεξάγεται κανονικά ο αγώνας F.I.T.A, 2 Χ 70μ.& 2Χ60μ.
Ο Ολυμπιακός Γύρος για το σύνθετο τόξο θα διεξάγετε στην απόσταση
των 50μ. σε μονά target face 40εκ (των 30μ) με τη διαδικασία των 5 σετ ‐ 3
βελών και η ανάδειξη του νικητή θα γίνεται με το συνολικό άθροισμα της
βαθμολογίας των βελών (μέγιστο 150 πόντων).
Τα ανωτέρω δύναται να τροποποιηθούν αν υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές
στους κανονισμούς της
F.I.T.A που αφορούν την διεξαγωγή των
Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων.
Στους αγώνες του Εθνικού πρωταθλήματος μετά από τα Παγκόσμια
πρωτάθλημα, το σύνθετο τόξο θα αγωνίζεται στην απόσταση των 2 Χ 70μ
με Ο.Γ. στα 70μ.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/2
Θέμα :

Βαθμολογούμενοι Αγώνες, Τρόπος Βαθμολόγησης

Οι βαθμολογούμενοι αγώνες για το έτος 2011 είναι οι κάτωθι:
- Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2x18μ με Ο.Γ.
- Ανοιχτό Πρωτάθλημα 2x70μ για το Ολυμπιακό Τόξο με Ο.Γ & 2x50μ
Σύνθετο Τόξο με Ο.Γ.
- Κύπελλο Ελλάδος 2x70μ (Ολυμπιακό Τόξο & Σύνθετο Τόξο) με Ο.Γ.
Η βαθμολογία για όλες τις κατηγορίες του ολυμπιακού και σύνθετου
τόξου, τόσο η ατομική όσο και η ομαδική, θα προκύπτει από τον
Ολυμπιακό Γύρο.
Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να
διεξαχθεί Ολυμπιακός Γύρος τότε η βαθμολογία θα προκύπτει από το
γύρο κατάταξης.
Η βαθμολογία, για όλους τους παραπάνω αγώνες, έχει ως εξής:
- οι οκτώ πρώτοι αθλητές/τριες θα βαθμολογούνται με 8‐7‐6‐5‐4‐3‐2‐1
βαθμούς (κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης).
- οι οκτώ πρώτες ομάδες θα βαθμολογούνται με 16‐14‐12‐10‐8‐6‐4‐2
βαθμούς (κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης).
- τα μεικτά ομαδικά δε θα βαθμολογηθούν.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι αθλητές/τριες ή οι ομάδες θα λαμβάνουν τη
βαθμολογία της θέσης στην οποία ισοβάθμησαν.
Προϋπόθεση για την ατομική βαθμολόγηση των αθλητών/τριών είναι η
ολοκλήρωση του αγώνα και σε περίπτωση αγώνα με ολυμπιακό γύρο
απαιτείται η ολοκλήρωση και του ολυμπιακού γύρου.
Προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του ομαδικού ενός σωματείου ,είναι η
ολοκλήρωση του αγώνα όλων των αθλητών/τριών που τις συνθέτουν και
σε περίπτωση αγώνα με ολυμπιακό γύρο απαιτείται η ολοκλήρωση και
του ολυμπιακού γύρου.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/3
Θέμα :

Διοργάνωση Ανοιχτού Πρωταθλήματος

Το Ανοιχτό Πρωτάθλημα θα αποτελείται από 2 μέρη:
- Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών ‐Νέων Γυναικών / Εφήβων ‐ Νεανίδων
- Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ανδρών ‐ Γυναικών με δικαίωμα συμμετοχής
όλων όσων έχουν κατηγοριοποιηθεί στην Α’ αγωνιστική κατηγορία
Ανδρών ‐ Γυναικών ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους και στο
«Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών ‐Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων »
- Για την κατηγορία Σύνθετου Τόξου και στα δύο μέρη του Ανοιχτού
Πρωταθλήματος ,το σύνθετο τόξο θα αγωνίζεται μόνο στην απόσταση
των 2 Χ 50μ. ενώ για το ολυμπιακό τόξο θα διεξάγεται κανονικά στην
απόσταση 2 Χ 70μ & 2 Χ 60μ.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/4
Θέμα :

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι μία και μοναδική διοργάνωση κάθε χρόνο
και πάντα της ανώτατης (Α΄) αγωνιστικής κατηγορίας του αθλήματος ,για
όλες της ηλικιακές κατηγορίες ,Ανδρών ‐ Γυναικών / Νέων Ανδρών ‐
Νέων Γυναικών / Εφήβων ‐ Νεανίδων ολυμπιακού και σύνθετου τόξου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι
έχουν προκριθεί ή έχουν
διατηρήσει την συμμέτοχή τους στην Α΄ αγωνιστική κατηγορία του
αθλήματος , στους αγώνες ορίων (επίσημοι αγώνες Ε.Φ.Ο.Τ) που
προηγηθήκαν του Πανελληνίου Πρωταθλήματος , βάσει των
βαθμολογικών ορίων πρόκρισης / κατηγοριοποίησης που αναφέρονται
στην εγκύκλιο Ε.Φ.Ο.Τ 2011/9.
Για το έτος 2011 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε όλες τις ηλικιακές
κατηγορίες
ολυμπιακού και σύνθετου τόξου , θα διεξαχθεί στην
απόσταση των 18μ. με Ο.Γ, σε κάθετα target face 3 Χ 20εκ.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/5
Θέμα :

Σύνθεση Ομαδικών

Στους αγώνες που υπάρχει και ομαδική κατάταξη, κάθε σωματείο
δικαιούται να συμμετέχει με μόνο μία ομάδα ανά κατηγορία,
αποτελούμενη από 3 (τρεις) αθλητές/τριες.
Η σύνθεση των ομαδικών δεν δύναται να αλλάξει κατά τη διάρκεια του
αγώνα
(συμπεριλαμβανομένου
και
του
ολυμπιακού
γύρου).
Οι δηλώσεις των ομαδικών θα γίνονται μέχρι και πριν από την έναρξη
των δοκιμαστικών βολών του αγώνα.
Στην περίπτωση αγώνων με ολυμπιακό γύρο ,οι δηλώσεις των ομαδικών
θα γίνονται μέχρι και πριν από την έναρξη των δοκιμαστικών βολών
του αγώνα κατάταξης χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής
τους στον ολυμπιακό γύρο. Στην περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι
αθλητές/τριες, μέλη ομάδας, δεν ολοκληρώσουν τον αγώνα ή ακυρωθούν,
τότε αυτόματα ακυρώνεται και η ομάδα.
1.

Στους αγώνες που υπάρχει κατάταξη μικτού ομαδικού, κάθε
σωματείο δικαιούται να συμμετέχει με μόνο μία ομάδα ανά κατηγορία.
Η σύνθεση των μικτών ομαδικών δεν απαιτεί δήλωση.
Οι καλύτερες επιδόσεις ενός άνδρα και μίας γυναίκας ανά σωματείο σε
κάθε κατηγορία του Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου θα αποτελούν το
μεικτό ομαδικό.
Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στον ολυμπιακό γύρο ενός ή και
των δύο αθλητών που έχουν την καλύτερη επίδοση ,τότε το μικτό ομαδικό
του σωματείου μπορεί να συμπληρωθεί από τους αθλητές του σωματείου
που έχουν πετύχει τις αμέσως επόμενες καλύτερες επίδοσεις στην
κατηγορία τους στον γύρο κατάταξης.
2.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/6
Θέμα :

Μη συμμετοχή αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί σε αγώνα

Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί σε αγώνα
ισχύουν τα κάτωθι:
- δικαιολογημένος απών θεωρείται μόνο 1 (ένας) ανά 10 δηλωθέντες
αθλητές πέρα των ανωτέρω δικαιολογημένων απόντων το σωματείο μετά
τη λήξη του αγώνα θα δηλώσει στην Ε.Φ.Ο.Τ. τους αδικαιολογήτως
απόντες οι οποίοι δεν θα γίνουν δεκτοί στον επόμενο αγώνα της
Ομοσπονδίας .

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/7
Θέμα :

Αθλητική Περιβολή

Όλα τα μέλη μίας ομάδας (αθλητές/τριες και προπονητές/τριες) θα
πρέπει να είναι κατάλληλα ενδεδυμένοι με ομοειδής χρωματισμούς
σύμφωνα με την εμφάνιση της ομάδας που ανήκουν.
• Οι γυναίκες υποχρεούνται να φορούν:
- Φόρεμα, φούστα, σορτς (τα οποία δεν πρέπει να είναι κοντύτερα από
την άκρη των δακτύλων της αθλήτριας όταν τα χέρια και τα
δάκτυλα εκτείνονται στα πλευρά της) ή παντελόνι ή φόρμα και
μπλούζες (οι οποίες θα καλύπτουν το εμπρός και το πίσω μέρος του
κορμού, τους ώμους και την κοιλιακή χώρα στο μέγιστο άνοιγμα
του τόξου) ή μπλούζες με κοντό ‐ μακρύ μανίκι (που καλύπτουν την
κοιλιακή χώρα στο μέγιστο άνοιγμα του τόξου)
• Οι άντρες υποχρεούνται να φορούν:
- Παντελόνι, φόρμα ή σορτς (τα οποία δεν πρέπει να είναι κοντύτερα
από την άκρη των δακτύλων του αθλητή όταν τα χέρια και τα
δάκτυλα εκτείνονται στα πλευρά του) και μπλούζες με κοντό ή
μακρύ μανίκι (που θα καλύπτουν την κοιλιακή χώρα στο μέγιστο
άνοιγμα του τόξου)
• Απαγορεύονται τα τζιν και οποιουδήποτε τύπου πολύ φαρδιά
ενδύματα.
• Όλοι οι αθλητές/τριες και προπονητές/τριες, πρέπει να φορούν
αθλητικά υποδήματα το οποία μπορούν να είναι διαφορετικών τύπων
αλλά πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτουν όλο το πόδι.
• Στις μπλούζες όλων των αθλητών/τριών θα πρέπει να αναφέρεται στο
επάνω μέρος της πλάτης , το σωματείο με το οποίο αγωνίζονται ή να
φέρουν το έμβλημα του σωματείου επάνω αριστερά ή δεξιά στο στήθος.
Οι αθλητές/τριες ή προπονητές/τριες , οι οποίοι κατά τον έλεγχο
εξοπλισμού από τους κριτές του αγώνα διαπιστωθεί ότι, δεν είναι
ενδεδυμένοι με αθλητική περιβολή σύμφωνη με τα προαναφερόμενα και
έως την έναρξη του αγώνα δεν έχουν συμμορφωθεί με την υπόδειξη των
κριτών , τότε δεν θα τους επιτραπεί να συμμετέχουν στον αγώνα, οι δε
προπονητές/τριες για τους ίδιους λόγους θα απομακρύνονται εκτός
αγωνιστικού χώρου.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2011/8
Θέμα: Αναγνώριση Πανελλήνιων Επιδόσεων – Επιβράβευση
Κατάρριψης Πανελλήνιας Επίδοσης
Ως νέα Πανελλήνια επίδοση θα αναγνωρίζετε μια επίδοση που
πραγματοποιείται σε έναν αγώνα του Εθνικού Πρωταθλήματος
Τοξοβολίας 2011, όταν είναι τουλάχιστον ένα πόντο υψηλότερη από την
υπάρχουσα επίδοση.
Στην περίπτωση επίτευξης του μέγιστου αποτελέσματος στον ανοιχτό
χώρο μία νέα Πανελλήνια επίδοση θα περιλαμβάνει τον αριθμό των
Εσωτερικών 10 (Χ) και θα απαιτείται τουλάχιστον ένα περισσότερο Χ από
την υπάρχουσα επίδοση.
Στην περίπτωση
που
μία
Πανελλήνια επίδοση ισοφαρισθεί ή
καταρριφθεί από δύο
ή περισσότερα
ίσα
αποτελέσματα
πραγματοποιηθέντα την ίδια ημέρα, οι αθλητές/τριες που τα
πραγματοποίησαν θα δηλωθούν από κοινού ως κάτοχοι της Πανελλήνιας
Επίδοσης.
Πανελλήνιες Επιδόσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν για το 2011:
• στον ανοιχτό χώρο στις κατηγορίες Ανδρών‐Γυναικών, Νέων Ανδρών‐
Νέων Γυναικών, Εφήβων ‐ Νεανίδων, Παίδων‐ Κορασίδων,
Παλαιμάχων Ανδρών και Παλαιμάχων Γυναικών στο ολυμπιακό και
σύνθετο τόξο ως κάτωθι:
α. Μόνο για το Ολυμπιακό Τόξο σε αγώνες F.I.T.A:
1. Σύνολο ατομικού γύρου F.I.T.A (144 βέλη)
2. ατομικό 90μ (36 βέλη)
3. ατομικό 70μ (36 βέλη)
4. ατομικό 60μ (36 βέλη)
5. ατομικό 50μ (36 βέλη σε πρόσωπο 122εκ στην κατ. Νεανίδων)
6. ατομικό 50μ (36 βέλη σε πρόσωπο 80εκ)
7. ατομικό 40μ (36 βέλη σε πρόσωπο 80εκ στην κατ. Νεανίδων)
8. ατομικό 30μ (36 βέλη σε πρόσωπο 40εκ)
9. ατομικό 20μ (36 βέλη μόνο στην κατηγορία Παίδων – Κορασίδων)
10. Σύνολο ομαδικό γύρου FITA (3x144 βέλη)
Οι Πανελλήνιες επιδόσεις των παραπάνω αποστάσεων μπορούν να
πραγματοποιηθούν μόνο ως μέρος του ατομικού γύρου F.I.T.A (144 βέλη
και μονό για το Ολυμπιακό Τόξο).

β. Για το Ολυμπιακό Τόξο & Σύνθετο Τόξο:
1. Σύνολο ατομικού γύρου 2 Χ 70μ (72 βέλη)
2. Σύνολο ατομικού γύρου 2 Χ 60μ για την κατ. Εφήβων/Νεανίδων
(72 βέλη )
3. Σύνολο ατομικού γύρου 2Χ 40μ για την κατ. Παίδων – Κορασίδων
(72 βέλη)
4. Σύνολο ατομικού γύρου 2Χ70μ (3 x 72 βέλη)
5. Σύνολο ατομικού γύρου 2Χ60μ κατ. Εφήβων/Νεανίδων (3x72 βέλη )
6. Σύνολο ατομικού γύρου 2Χ40μ κατ. Παίδων – Κορασίδων (3x72
βέλη)
7. Σύνολο ομαδικού ολυμπιακού γύρου (24 βέλη)
8. Σύνολο ομαδικού ολυμπιακού γύρου κατ. Εφήβων/Νεανίδων
(24 βέλη)
γ. Μόνο για το Σύνθετο Τόξο
1. Σύνολο ατομικού γύρου 2Χ 50μ (72 βέλη)
2. Ατομικός ολυμπιακός γύρος (15 βέλη)
3. Σύνολο ατομικού γύρου 2Χ50μ σύνθετου τόξου (3 x 72 βέλη).
4. Σύνολο ομαδικού ολυμπιακού γύρου (24 βέλη)
Στον κλειστό χώρο στις κατηγορίες Ανδρών‐Γυναικών, Νέων Ανδρών‐
Νέων Γυναικών, Εφήβων ‐ Νεανίδων, Παίδων‐ Κορασίδων και
Παλαιμάχων Ανδρών /Γυναικών στο ολυμπιακό και σύνθετο τόξο ως
κάτωθι:
1. Ατομικό 2Χ 18μ (60 βέλη σε τριπλό κάθετο πρόσωπο στόχου 20εκ
Ολυμπιακό & Σύνθετο Τόξο)
2. Ομαδικό 18μ (3x60 βέλη Ολυμπιακό & Σύνθετο Τόξο)
3. Ομαδικός ολυμπιακός γύρος (24 βέλη Ολυμπιακό & Σύνθετο Τόξο)
Οι Πανελλήνιες επιδόσεις αναγνωρίζονται μόνο αν πραγματοποιηθούν
σε επίσημους αγώνες της Ε.Φ.Ο.Τ. (όσοι αναγράφονται στο αγωνιστικό
πρόγραμμα της Ε.Φ.Ο.Τ.) καθώς και σε αναγνωρισμένους αγώνες από τη
F.I.T.A‐ E.M.A.U.

Σε όλους τους κατόχους των Πανελληνίων επιδόσεων θα απονέμεται
αναμνηστικό δίπλωμα. Επιπρόσθετα θα χορηγείται οικονομική
επιβράβευση για την κατάρριψη Πανελλήνιας επίδοσης στις κάτωθι
κατηγορίες ολυμπιακού και σύνθετου τόξου ως εξής :
- ατομικού γύρου FITA Α.Χ. (144 βέλη μόνο το Ολυμπιακό Τόξο) : 300€
- επιμέρους αποστάσεις ατομικού γύρου FITA (36 βέλη για το
Ολυμπιακό Τόξο) :
150€
- ατομικού γύρου 2 Χ 70μ (72 βέλη Ολυμπιακό & Σύνθετο Τόξο): 300€
- ατομικού γύρου 2 Χ 50μ (72 βέλη μόνο σύνθετο τόξο)
:
300€
- ατομικού γύρου 2 Χ 18μ (60 βέλη Ολυμπιακό & Σύνθετο Τόξο:
300€
Διευκρινήσεις:
1.
Μία Πανελλήνια επίδοση Ανδρών/Γυναικών αναγνωρίζεται αν
πραγματοποιηθεί από έναν Νέο Άνδρα/ Νέα Γυναίκα ή Έφηβο/
Νεάνιδα, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία είχε δηλωθεί
στον αγώνα που πραγματοποίησε την επίδοση.
2.

Μία Πανελλήνια επίδοση Νέων Ανδρών / Νέων Γυναικών
αναγνωρίζεται αν πραγματοποιηθεί από έναν Έφηβο / Νεάνιδα,
ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία είχε δηλωθεί στον αγώνα
που πραγματοποίησε την επίδοση με την προϋπόθεση ότι η μορφή
του αγώνα είναι η ίδια π.χ. Όταν ένας Έφηβος συμμετέχει σε αγώνα
γύρου FITA Εφήβων δεν μπορεί να καταρρίψει την ίδια στιγμή και
την επίδοση των Νέων Ανδρών καθώς οι αποστάσεις στις οποίες
ρίχνουν δεν είναι οι ίδιες (το FITA Νέων Ανδρών είναι 90‐70‐50‐30 και
το FITA Εφήβων είναι 70‐60‐50‐30).

3.

Στην περίπτωση που μία νέα Πανελλήνια επίδοση καταρρίπτει
υπάρχουσες επιδόσεις και σε άλλες ηλικιακές κατηγορίες (σύμφωνα
πάντα με τα όσα αναγράφονται παραπάνω) η οικονομική
επιβράβευση που θα χορηγείται θα είναι μόνο μία μη
πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των κατηγοριών στις οποίες έχει
εφαρμογή.

4.

Στις κατηγορίες Παίδων, Κορασίδων για την κατάρριψη πανελληνίου
ρεκόρ ,δεν θα τους δίνεται η οικονομική επιβράβευση αλλά θα τους
παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης αθλητικού υλικού αξίας 150 €.
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Θέμα : Πρόκριση ‐ Κατηγοριοποίηση Αθλητών
Όρια πρόκρισης ή παραμονής στην Α’ Αγωνιστική Κατηγορίας για
το 2011:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ
FITA
2x70
2x18
FITA
2x70
2x18
Άνδρες
Γυναίκες
A’ Κατ ≥1020
≥505
≥510
≥1030
≥470
≥490
Β’ Κατ
<1020
<505
<510
<1030
<470
<490
Νέοι Άνδρες
Νέες Γυναίκες
Α’ Κατ
≥620
≥290
≥380
≥710
≥290
≥380
Β’ Κατ
<620
<290
<380
<710
<290
<380
Έφηβοι
Νεανίδες
FITA
2x60
2x18
FITA
2x60
2x18
Α’ Κατ
≥530
≥260
≥300
≥640
≥260
≥300
Β’ Κατ
<530
<260
<300
<640
<260
<300
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ
FITA
2x70 & 2x50
2x18
FITA
2x70 & 2x50 2x18
Άνδρες
Γυναίκες
A’ Κατ ≥1185
≥590
≥540
≥1190
≥565
≥530
Β’ Κατ
<1185
<590
<540
<1190
<565
<530
Νέοι Άνδρες
Νέες Γυναίκες
Α’ Κατ
≥790
≥385
≥440
≥880
≥385
≥440
Β’ Κατ
<790
<385
<440
<880
<385
<440
Έφηβοι
Νεανίδες
2x60
2x50
FITA
2x18
FITA 2x60 2x50
2x18
Α’ Κατ
≥620
≥310 ≥240
≥340
≥735
≥310 ≥240
≥340
Β’ Κατ
<620
<310 <240
<340
<735
<310 <240
<340
Διευκρινήσεις:
Για να προκριθεί ένας αθλητής/τρια από την Β’ στην Α’ αγωνιστική
κατηγορία πρέπει να έχει ξεπεράσει το βαθμολογικό όριο πρόκρισης που
αναφέρετε στον παραπάνω πίνακα.
2.
Η πρόκριση , από την Β’ στην Α’ αγωνιστική κατηγορία, ισχύει
ανεξάρτητα από το αν έχει επιτευχθεί στον ανοιχτό ή στον κλειστό
χώρο, από τα παραπάνω εξαιρείται η ηλικιακή κατηγορία Εφήβων‐
Νεανίδων, για την οποία η κατηγοριοποίηση, από την Β’ στην Α’
κατηγορία ανώτερης ηλικιακής κατηγορίας για τους αγώνες ανοιχτού
χώρου, θα γίνεται μόνο από τον ανοιχτό χώρο.
1.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στο Ανοιχτό
Πρωτάθλημα και στο Κύπελλο Ελλάδος , έχουν μόνο οι αθλητές/τριες οι
οποίοι έχουν προκριθεί ή παραμείνει στην Α’ αγωνιστική κατηγορία,
στους αγώνες ορίων που προηγηθήκαν.
3.

Ένας αθλητής της Α΄ αγωνιστικής κατηγορίας θα υποβιβάζετε στην Β΄
αγωνιστική κατηγορία όταν κατά την διάρκεια του προηγούμενου
ημερολογιακού έτους , δεν έχει επιτύχει βαθμολογική επίδοση η οποία να
ξεπερνά στα βαθμολογικά όρια της ηλικιακής κατηγορίας όπου ανήκει.
Επίσης μία επίδοση πάντα αναγνωρίζεται στην κατηγορία την οποία ο
αθλητής ανήκει ηλικιακά, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία
είχε δηλωθεί στον αγώνα που πραγματοποίησε την επίδοση.
4.

Μία επίδοση Ανδρών/Γυναικών αναγνωρίζεται αν πραγματοποιηθεί από
έναν Νέο Άνδρα ‐ Νέα Γυναίκα ή Έφηβο‐Νεανίδα, ανεξάρτητα από την
κατηγορία στην οποία είχε δηλωθεί στον αγώνα που πραγματοποίησε την
επίδοση ,υπό την προϋπόθεση ότι η μορφή του αγώνα είναι η ίδια,
π.χ. η επίδοση ενός Έφηβου που συμμετέχει σε αγώνα γύρου FITA
Εφήβων, δεν μπορεί να αναγνωριστεί και στην κατηγορία των Νέων
Ανδρών καθώς οι αποστάσεις στις οποίες ρίχνουν δεν είναι οι ίδιες (το
FITA Νέων Ανδρών είναι 90‐70‐50‐30 και το FITA Εφήβων είναι 70‐60‐50‐
30).
Ενώ αν ένας αθλητής ολυμπιακού τόξου ,στην κατηγορία Νέων Ανδρών‐
Εφήβων ,πραγματοποιήσει επίδοση 510 πόντων σε αγώνα Κ.Χ. 2x18μ,
αυτό σημαίνει ότι αυτόματα έχει δικαίωμα συμμετοχής και στους αγώνες
Α’ αγωνιστικής κατηγορίας Ανδρών ολυμπιακού τόξου.
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Θέμα : Ηλιακή Κατηγοριοποίηση Αθλητών
Άνδρες
Γυναίκες

Παλαίμαχοι
Α/Γ

Νέοι Άνδρες
Νέες Γυναίκες

Έφηβο
Νεανίδες

Παίδες
Κορασίδες

Παμπαίδες
Πανκορασίδες

Ηλικία

ΟΛΕΣ οι
ΗΛΙΚΙΕΣ

≥50

≤20

≤17

≤14

≤12

Γεννηθείς

ΟΛΕΣ οι
ΗΛΙΚΙΕΣ

1961
και πριν

μέχρι και
1991

μέχρι και
1994

μέχρι και
1997

μέχρι και
1999

Διευκρινήσεις:
1. Σε κάθε αγώνα ένας αθλητής/τρια μπορεί να αγωνιστεί σε μία μόνο

ηλικιακή κατηγορία. Αυτό ισχύει για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες στις
οποίες έχει δικαίωμα συμμετοχής.
2. Οι αθλητές/τριες μπορούν να αγωνιστούν στις διαφορετικές κατηγορίες

τόξου (Ολυμπιακό – Σύνθετο) στον ίδιο αγώνα αλλά σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να τροποποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του αγώνα ή να
καθυστερήσει ώστε να διευκολυνθεί ο συγκεκριμένος αθλητής/τρια.
3. Στους αγώνες κλειστού χώρου 2x18μ η επιλογή του μονού ή του τριπλού

κάθετου προσώπου είναι επιλογή του διοργανωτή.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΛΟΥ/ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο
Λ
Υ
Μ
Π
Ι
Α
Κ
Ο
Υ
Τ
Ο
Ξ
Ο
Υ

Σ
Υ
Ν
Θ
Ε
Τ
Ο
Τ
Ο
Ξ
Ο

F
I
T
A

F
I
T
A

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ

ΑΝΔΡΕΣ

≥50

ΟΛΟΙ

70
60
50
30
2x70
2x18 (3x20 ή
40cm)

90
70
50
30
2x70
2x18 (3x20 ή
40cm)

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΝΕΟΙ
ΑΝΔΡΕΣ
≤20
90
70
50
30
2x70
2x18 (3x20 ή
40cm)
ΝΕΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
≤ 20
70
60
50
30
2x70
2x18 (3x20 ή
40cm)

ΕΦΗΒΟΙ

ΠΑΙΔΕΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

≤17

≤14

≤12

70
60
50
30
2x60
2x18 (3x20 ή
40cm)

50
40
30
20
2x40
2x18 (40cm)

30
25
20
15
2x25
2x18 (60cm)

ΝΕΑΝΙΔΕΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

≤17

≤14

60
50
40
30
2x60
2x18 (3x20 ή
40cm)

50
40
30
20
2x40
2x18 (40cm)

≥50

ΟΛΕΣ

70
60
50
30
2x70
2x18 (3x20 ή
40cm)

70
60
50
30
2x70
2x18 (3x20 ή
40cm)

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ

ΑΝΔΡΕΣ

≥50

ΟΛΟΙ

2x70

2x70

2x70

2x60

2x40

2x25

2x50 (40cm)

2x50 (40cm)

2x50 (40cm)

2x50 (40cm)

2x50(80cm)

2x50(122cm)

2x18 (3x20 ή
40cm)

2x18 (3x20 ή
40cm)

2x18 (3x20 ή
40cm)

2x18 (3x20 ή
40cm)

2x18 (40cm)

2x18 (60cm)

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΝΕΑΝΙΔΕΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

≥50

ΟΛΕΣ

ΝΕΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
≤ 20

≤ 17

≤ 14

≤ 12

2x70

2x70

2x70

2x60

2x40

2x25

2x50 (40cm)

2x50 (40cm)

2x50 (40cm)

2x50 (40cm)

2x50(80cm)

2x50(122cm)

2x18 (3x20 ή
40cm)

2x18 (3x20 ή
40cm)

2x18 (3x20 ή
40cm)

2x18 (3x20 ή
40cm)

2x18 (40cm)

2x18 (60cm)

ΝΕΟΙ
ΑΝΔΡΕΣ
≤20

ΕΦΗΒΟΙ
≤17

ΠΑΙΔΕΣ ≤14

ΠΡΟΣΩΠΑ
122cm
122cm
80cm
80cm
122cm

≤12
30
25
20
15
2x25
2x18 (60cm)

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

122cm
122cm
80cm
80cm
122cm

ΠΡΟΣΩΠΑ

≤12
122cm

122cm
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Θέμα : Κατηγοριοποίηση Σωματίων, Αθλητική Δραστηριότητα
Σωματείων
Τα σωματεία θα κατηγοριοποιούνται με κριτήριο τους βαθμούς που θα
συγκεντρώνουν στο τέλος κάθε χρονιάς από τους εκάστοτε
βαθμολογούμενους αγώνες. Ο αριθμός των κατηγοριών καθώς και
η ποσοστιαία αναλογία κάθε κατηγορίας, με βάση τα σωματεία που
βαθμολογήθηκαν, έχουν ως εξής:
- Α’ κατηγορία 20%
- Β’ κατηγορία 30%
- Γ’ κατηγορία 50%
Τα σωματεία τα οποία παρουσίασαν δραστηριότητα αλλά δεν
βαθμολογήθηκαν, κατατάσσονται στην Δ’ κατηγορία.
Για το 2011 τα σωματεία θα κατηγοριοποιηθούν ξεχωριστά για το
Ολυμπιακό και Σύνθετο τόξο. Επιπρόσθετα θα υπάρξει και πίνακας με τη
συνολική βαθμολογία των σωματείων (Ολυμπιακό και Σύνθετο).
Οι αγώνες οι οποίοι θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για την αθλητική
δραστηριότητα των σωματείων κατά το έτος 2011 είναι όσοι
αναγράφονται στο Εθνικό Πρωτάθλημα Τοξοβολίας 2011 καθώς και οι
αγώνες των Γεωγραφικών Διαμερισμάτων.
Η συμμετοχή αθλητών/τριών οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τον αγώνα στον
οποίο δηλώθηκαν, δεν θα προσμετράτε στην δραστηριότητα των
σωματείων.
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Θέμα : Γεωγραφικά Διαμερίσματα
Τα γεωγραφικά διαμερίσματα για το 2011 καθορίζονται ως εξής:
- Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Θράκης & Νήσου Κέρκυρας .
- Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων.
- Στερεάς Ελλάδος, Κρητικού και Αιγαίου Πελάγους.
Σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα δύναται να διεξαχθεί, ένας αγώνας
ανοιχτού χώρου και ένας κλειστού χώρου , για επιπλέον αγωνιστική
δραστηριότητα θα εξαρτηθεί από την έγκριση και υλοποίηση του
προϋπολογισμού της Ε.Φ.Ο.Τ από την Γ.Γ.Α. Ο προγραμματισμός των
ημερομηνιών διεξαγωγής, η διεξαγωγή, η τοποθεσία και ότι άλλο αφορά
τη διοργάνωση των αγώνων αυτών ,καθώς επίσης ,η εκπόνηση και η
υλοποίηση των προγραμμάτων ανάπτυξης του αθλήματος στην
περιφέρεια , υπεύθυνοι , σε συνεργασία με την επιτροπή Αγώνων –
Πρωταθλημάτων & Ανάπτυξης, είναι οι Επικεφαλής του κάθε
Γεωγραφικού Διαμερίσματος.
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Θέμα : Ετήσια Συνδρομή Σωματείων – Ταυτότητες Αθλητών
Παράβολο Ένστασης ‐ Σύγκλιση συμβουλίου αρχηγών
ομάδων.
Για το 2011 η ετήσια συνδρομή των σωματείων καθορίζεται στο ποσό των
30€, και για την έκδοση ή επανέκδοση ταυτοτήτων όλων των αθλητών το
ποσό θα ανέρχεται σε 10€.
- Αθλητές οι οποίοι θα μετέχουν σε αγώνες το 2011, θα πρέπει να έχουν
κατατεθεί , από το σωματείο που είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να
εγγραφούν, τα δικαιολογητικά για έκδοση ή επανέκδοση Δελτίου /
ταυτοτήτων, καθώς και την καταβολή του χρηματικού ποσού των 10€ ,
μέχρι την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής του αγώνος. Σε περίπτωση
που δεν έχουν καταθέσει έγκαιρα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ,
δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα, ή εάν εκ παραδρομής
συμμετάσχουν σε αγώνα , η συμμετοχή και βαθμολογική επίδοσή τους
δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη.
-

Ενστάσεις θα υποβάλλονται στη γραμματεία του αγώνα, γραπτώς και
μόνο από τον αρχηγό ή τον εκπρόσωπο του σωματείου. Το παράβολο
για την υποβολή ενστάσεων καθορίζεται στο ποσό των 100€.

-

Σύγκλιση συμβουλίου αρχηγών ομάδων, θα συγκαλείται από τα
σωματεία , μετά από γραπτό αίτημα τους ,προς τον εκπρόσωπο της
Ε.Φ.Ο.Τ , υπογεγραμμένο
από τους αρχηγούς – εκπροσώπους,
τουλάχιστον από το 50% των σωματείων που συμμετέχουν στον αγώνα
, στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ζητούν σύγκληση του
συμβουλίου αρχηγών.

-

Παράπονα ,ενστάσεις, εισηγήσεις, διευκρινήσεις σε θέματα ή
προβλήματα που αφορούν τη διεξαγωγή του αγώνα , προς τους κριτές ,
γραμματεία αγώνα , οργανωτική επιτροπή, εκπρόσωπο Ε.Φ.Ο.Τ , θα
γίνονται μόνο από τους αρχηγούς ή εκπροσώπους των σωματείων και
όχι μεμονωμένα από αθλητές , συνοδούς και πάντα στα πλαίσια της
ευπρεπούς και αθλητικής συμπεριφοράς , κάθε άλλη περίπτωση θα
εφαρμοστεί αυστηρά ο πειθαρχικός κανονισμός της Ε.Φ.Ο.Τ.
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Θέμα :

Θεσμός Πολυνίκη Αθλητή και Σωματείου

Για το έτος 2011 ο θεσμός του πολυνίκη αθλητή (3 ανά κατηγορία) στις
ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών‐Γυναικών, Νέων Ανδρών‐Νέων Γυναικών,
Εφήβων‐Νεανίδων, Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου, καθώς και του
πολυνίκη σωματείου (3 ανά κατηγορία τόξου και 3 στην γενική
βαθμολογία ) θα προκύπτει από τη βαθμολογία :
- του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 2x18μ με Ο.Γ.
- του Ανοιχτού Πρωταθλήματος 2x70μ ‐ 2x50μ με Ο.Γ.
- του Κυπέλλου Ελλάδος 2x70μ με Ο.Γ.
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Θέμα :

Διαφημίσεις εντός αγωνιστικών χώρων

Απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους εμπορική εγκατάσταση ή ανάρτηση
διαφημιστικών πινακίδων καθώς και η κάθε είδους διαφημιστική ενέργεια
στους προπονητικούς χώρους της Ομοσπονδίας καθώς και στους χώρους
διεξαγωγής των αγώνων χωρίς την πρότερη επικοινωνία και έγκριση από
την Ομοσπονδία.
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Θέμα :

Διοργανώσεις Διασυλλογικών Αγώνων

Κάθε σωματείο το οποίο θα διοργανώνει διασυλλογικό αγώνα θα
λαμβάνει ως ενίσχυση:
- 200€ για διοργάνωση κλειστού χώρου
- 300€ για διοργάνωση ανοιχτού χώρου
Επίσης θα αποστέλλονται από την Ε.Φ.Ο.Τ. τα ανάλογα target face και
ένας κριτής, αν σε περίπτωση για την διεξαγωγή του αγώνα απαιτηθούν
επιπλέον κριτές , η δαπάνη θα βαρύνει το σωματείο που διοργανώνει τον
διασυλλογικό αγώνα.
Ο αγώνας θα πρέπει να είναι εγκεκριμένος από την Ε.Φ.Ο.Τ. και η
οικονομική ενίσχυση θα δίδεται μόνο για έναν αγώνα κλειστού χώρου και
έναν αγώνα ανοιχτού χώρου ανά σωματείο και εφόσον θα πιστοποιείται η
συμμετοχή μετά την ολοκλήρωση του αγώνα πέντε (5) τουλάχιστον
διαφορετικών σωματείων και 40 τουλάχιστον αθλητών.
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Θέμα: Αξιολόγηση Σωματείων προς την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού
Για την κατάρτιση της ετήσιας αξιολόγησης των σωματείων Ε.Φ.Ο.Τ για
το 2011 προς την Γενική Γραμματεία θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής
κριτήρια :
1ο. Η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει το σωματείο , στους
βαθμολογούμενους αγώνες του εθνικού πρωταθλήματος τοξοβολίας.
2ο. Η συμμετοχή αθλητών του σωματείου σε διεθνείς αγώνες με την
Εθνική Ομάδα, ανά συμμετοχή και ανά διεθνή αγώνα, θα πριμοδοτείται
με οκτώ (8) βαθμούς , επίσης την ίδια βαθμολογία θα προσμετράται και
για όσους αθλητές του σωματείου είχαν πιάσει τα βαθμολογικά όρια των
Εθνικών Ομάδων ( κριτήρια εθνικών ομάδων 2011) για τον συγκεκριμένο
αγώνα, αλλά λόγω οικονομικής αδυναμίας της Ε.Φ.Ο.Τ δεν είχαν τελικά
ενταχθεί στις εθνικές αποστολές.
3ο. Ο συνολικός αριθμός αθλητών του σωματείου που συμμετείχαν
στους αγώνες του εθνικού πρωταθλήματος τοξοβολίας 2011 , βάση της
επετηρίδας, θα πριμοδοτείται με ένα (1) βαθμό ανά αθλητή,
π.χ αν κατά το έτος 2011 ένα σωματείο συμμετείχε στους αγώνες του
εθνικού πρωταθλήματος, με συνολικά δέκα (10) διαφορετικούς αθλητές,
αυτό θα ισοδυναμεί με πρόσθεση 10 βαθμών στην ετήσια αξιολόγηση του
σωματείου.

