Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010
Αρ.πρωτ.: 22671
Προς
Σωματεία Δύναμης Ε.Φ.Ο.Τ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1ου ΣΚΕΛΟΥΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ 2Χ70μ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2Χ70μ. ΝΕΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & 2Χ60μ. ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
Ελληνικό, 27 & 28 Μαρτίου 2010
Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας, προκηρύσσει τον Αγώνα 1ου
σκέλους Κυπέλλου Ελλάδος Ανοιχτού Χώρου 2Χ70μ. – Ολυμπιακού Γύρου
Ανδρών – Γυναικών & Αγώνα Α΄κατηγορίας Ανοιχτού Χώρου 2Χ70μ. Νέων
Ανδρών – Νέων Γυναικών – 2Χ60μ. Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού &
σύνθετου τόξου, που θα πραγματοποιηθεί στην βοηθητικό γήπεδο του Χόκεϋ
στο Ελληνικό, το Σάββατο 27 & την Κυριακή 28 Μαρτίου 2010.
Γενικές Διατάξεις :
1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός στις κατηγορίες, ολυμπιακού & σύνθετου
τόξου, Ανδρών – Γυναικών με Ολυμπιακό Γύρο, μεικτός ομαδικός με
ολυμπιακό γύρο και ομαδικός (μόνο κατάταξη).
2. Ο αγώνας θα είναι ατομικός στις κατηγορίες Νέων Ανδρών – Νέων
Γυναικών – Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου.
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες της Ε.Φ.Ο.Τ. οι
οποίοι ανήκουν στην Α΄ κατηγορία, έχουν καταθέσει το θεωρημένο Δελτίο
Υγείας & να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το
έτος 2010.
4. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται εγγράφως στην Ε.Φ.Ο.Τ.
ταχυδρομικώς, με FAX ή με e-mail μέχρι τη Δευτέρα 22/03/2010 και ώρα
14:00 ( Επισυνάπτεται φόρμα συμμετοχής ).
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14η ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ.
5. Βαθμολογία:
•

Για τον αγώνα 1ου Σκέλους Κυπέλλου Ελλάδος : Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. :
2010/3.

•

Ο αγώνας Α΄κατηγορίας Α.Χ. ΝΑ/ΝΓ/Ε/Ν, δεν είναι βαθμολογούμενος.

6. Τοξότες-τριες που παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα μετά
από απόφαση του Κριτή, θα αποβάλλονται του αγώνα.
7. Ενστάσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του αγώνα με παράβολο 70
ευρώ μόνο από τους εκπροσώπους των σωματείων και μόνο γραπτώς.
8. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύουν
τα κάτωθι (Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. : 2010/5) :

•

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.
9. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.
10. Ο αγώνας θα διεξαχθεί με τους νέους κανονισμούς της
Ομοσπονδίας Τοξοβολίας ( FITA ) και συγκεκριμένα ο
Γύρος τόσο στο ολυμπιακό όσο και στο σύνθετο τόξο
στην απόσταση των 70μ. με τη μορφή των σετ (μέχρι
βελών).

Παγκόσμιας
Ολυμπιακός
θα διεξαχθεί
3 σετ των 6

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
1. Μέχρι την Τετάρτη 24/03/2010 και ώρα 14:00 θα γίνονται δεκτές
οποιεσδήποτε ακυρώσεις συμμετοχής.
2. Οι αθλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρημένο το Δελτίο Υγείας σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2725/99, μέχρι τη λήξη των δηλώσεων
συμμετοχής, δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.
3. Τα πρόσωπα του αγώνα θα είναι 122εκ. για όλες τις κατηγορίες Ανδρών –
Γυναικών - Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών - Εφήβων – Νεανίδων.
4. Κάθε σωματείο μπορεί να δηλώνει στη δήλωση συμμετοχής, ένα άτομο ως
Αρχηγό Ομάδας και επιπλέον μπορεί να δηλώσει τους προπονητές,
ιατρούς, βοηθούς που θα μπορούν να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό
χώρο. Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός των Υπεύθυνων Ομάδας
(αρχηγός, προπονητές, ιατροί, βοηθοί κτλ) δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 4
(τέσσερις) που θα βρίσκονται ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο. Ο
αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά έναν ανά κατηγορία αν
περισσότερες από δύο κατηγορίες αγωνίζονται ταυτόχρονα στην ίδια φάση
του αγώνα. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η παρουσία στον
αγωνιστικό χώρο περισσότερων από ενός Υπεύθυνου Ομάδας ανά
αγωνιζόμενο αθλητή. Όλοι όσοι θα έχουν δικαίωμα παραμονής στον
αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να είναι κατάλληλα, πλήρως και ομοιόμορφα
ενδεδυμένοι σύμφωνα με την ένδυση των ομάδων στις οποίες ανήκουν.
Όλοι όσοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση συμμετοχής καθώς και οι
γονείς, συνοδοί, θεατές κτλ υποχρεούνται να βρίσκονται καθ΄ όλη τη
διάρκεια του αγώνα εκτός αγωνιστικού χώρου.
5. Η Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. : 2010/6 (Θέμα : Αθλητική περιβολή) θα
εφαρμοστεί αυστηρά.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Θωμάς Ντέκος

Γεράσιμος Ράπτης

