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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΑμεΑ 2013 

 
 
Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει και διοργανώνει το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας Αθλητών με Αναπηρία 2 x 70m ανοιχτού χώρου με διάμετρο στόχου 
122cm στις κατηγορίες Ανδρών - Γυναικών, Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών και 2 x 30m με διάμετρο στόχου 
80cm για την κατηγορία των Αθλητών με προβλήματα όρασης  για το έτος 2013.  
 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στις 6 & 7 Ιουλίου στο γήπεδο των Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Α.Π.Θ. στη Θέρμη (Θεσσαλονίκη). 
 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (FITA  
Federation International de Tir a l’Arc) και την παρούσα προκήρυξη. 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Το τελικό πρόγραμμα και το σύστημα των αγώνων θα σταλεί μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής. 
 
5 Ιουλίου 2013: Άφιξη αποστολών (μετά τις 16:00) 
 
6 Ιουλίου 2013: Αγώνες Κατάταξης 
                             09.00-09:45 Έλεγχος εξοπλισμού - Δοκιμαστικές βολές 
                                        10:00 Έναρξη Αγώνων  
 
7 Ιουλίου 2013: Ολυμπιακός Γύρος  
Εάν μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής προκύψουν περισσότερες από 4 συμμετοχές στις 
κατηγορίες Ατομικό και Ομαδικό, θα διεξαχθεί και Ατομικός και Ομαδικός Ολυμπιακός Γύρος.  
 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν γραπτά στο επισυναπτόμενο έντυπο. Δεν θα γίνουν δεκτές 
δηλώσεις που δε φέρουν υπογραφή & σφραγίδα σωματείου. Στις δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να αναφέρονται όλα τα στοιχεία των αθλητών (επίθετο, όνομα, αριθμός δελτίου, ηλικία, 
αγωνιστική κατηγορία) ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος των στοιχείων από τη Γραμματεία των Αγώνων. 
 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν στο fax της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ 210-6849978 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση hellenic_sfpd@eaom-amea.gr με κοινοποίηση στο fstefani@eaom-amea.gr 

το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013. 

 

 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και αθλήτριες άνω των 16 ετών που ανήκουν σε σωματεία μέλη 
της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ και έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι αθλητές καλούνται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα θεωρημένα Δελτία Αθλητικής 
Ιδιότητας στη Γραμματεία Αγώνων πριν από την έναρξη των αγώνων. Αθλητές που δεν θα προσκομίσουν 
θεωρημένο το δελτίο τους, δε θα μπορούν να αγωνιστούν. 
 
2. Οι αγώνες θα είναι ατομικοί και ομαδικοί σε όλες τις κατηγορίες. 
 
3. Ειδικά για τους αθλητές με προβλήματα όρασης ισχύουν τα παρακάτω (κανονισμός 21.12) καθώς επίσης 
ισχύουν και εφαρμόζονται και όλοι οι άλλοι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας: Όλοι οι 
αθλητές πρέπει να φορούν μάσκα και να στοχεύουν με ανάγλυφο στόχαστρο. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
κανενός   άλλου   είδους   στόχαστρου.   Η   μάσκα,   που   μπορεί   είτε   να   είναι  μάσκα  ύπνου  είτε  πλήρως  
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επικαλυμμένα γυαλιά, ελέγχεται από τους κριτές πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ο αθλητής, όταν θα 
βρίσκεται στην αγωνιστική εγκατάσταση, πρέπει να φοράει τη μάσκα του κάθε στιγμή συμπεριλαμβανομένων 
των φάσεων του στησίματος του εξοπλισμού, κατά τη διάρκεια της προπόνησης / των δοκιμαστικών βολών 
και έως ότου λήξει ο αγώνας εκείνη την ημέρα. Το στόχαστρο, μετά την εγκατάσταση / ρύθμισή του, μπορεί 
να παραμείνει στο χώρο ως το τέλος του αγώνα του τοξοβόλου για εκείνη την ημέρα και να αφαιρεθεί μετά. 
Στον Ολυμπιακό γύρο για τους αθλητές με προβλήματα όρασης, η κατανομή των στόχων θα ρυθμιστεί με 
τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι αθλητές να μη χρειαστεί να τους μετακινήσουν ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι ο 
αντίπαλός τους δε θα βρίσκεται σε γειτονικό στόχο.  
Το τόξο μπορεί να είναι είτε Recurve είτε Compound εντός της ίδιας κατηγορίας και η τελευταία βολή να είναι 
είτε με τα δάχτυλα είτε με βοήθεια κατά την απελευθέρωση του βέλους. Το τόξο Compound περιορίζεται ως 
προς τη μέγιστη δύναμή του που πρέπει να είναι 45 λίβρες για άντρες και γυναίκες. 
Ο αθλητής με πρόβλημα όρασης επιτρέπεται να έχει ένα άτομο ως βοηθό, το οποίο μπορεί να στέκεται 
ακριβώς πίσω ή δίπλα του. Ο ρόλος του βοηθού είναι να λέει στον αθλητή τη θέση που έχουν τα βέλη στο 
στόχο καθώς και να τον ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα ασφάλειας. Ο βοηθός δεν πρέπει να ενοχλεί τους 
υπόλοιπους αθλητές ενόσω παρέχει προπονητικές οδηγίες. Όταν ο αθλητής ολοκληρώσει τις βολές του, ο 
βοηθός πρέπει να πάει πίσω από τη γραμμή αναμονής. Ο αθλητής μπορεί να πάει μαζί του ή να παραμείνει 
στη γραμμή βολής. Μετά το σήμα λήξης κάθε σετ βελών, ο βοηθός μπορεί να βοηθήσει τον αθλητή να 
ρυθμίσει τον εξοπλισμό του, να προσαρμόσει το στόχαστρο και να τον οδηγήσει στο στόχο. Μπορεί, επίσης, 
να μιλάει με τον αθλητή. Ο βοηθός κάνει την καταμέτρηση των πόντων καθώς επίσης υπογράφει και το 
φύλλο αγώνα εκ μέρους του αθλητή.Ο αθλητής και ο βοηθός θεωρούνται συνεργάτες και πρέπει να φορούν 
ίδια ενδυμασία-στολή. Εάν έχουν δοθεί και αγωνιστικά νούμερα, θα φορούν το ίδιο νούμερο. 

 
4. Ο μέγιστος αριθμός των συνοδών (προπονητής-γιατρός-βοηθός-υπεύθυνος ομάδας) που μπορούν να 
βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο για κάθε αθλητή είναι δύο 2. 
 
5. Οι αθλητές /τριες  που θα παρεμποδίσουν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων θα αποβληθούν με απόφαση 
των κριτών. 
 
6. Πιθανές ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τους εκπροσώπους των σωματείων στη Γραμματεία 
των Αγώνων εγγράφως και καταβάλλοντας το παράβολο των 100 ευρώ. Οι ενστάσεις θα εκδικάζονται από την 
Αγωνόδικο Επιτροπή. 
 
7. Οι αθλητές θα πρέπει να φέρουν ομοιόμορφη ενδυμασία-στολή του συλλόγου τους. 
 
8. 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  
 
9. Ο ατομικός ολυμπιακός γύρος θα διεξαχθεί με το νέο σύστημα των νικηφόρων σετ (set-system) της FITA. 
 
10. Ο ομαδικός Ολυμπιακός γύρος θα διεξαχθεί μόνο εάν υπάρχουν 4 ομάδες και σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της FITA. Σε αντίθετη περίπτωση η ανάδειξη της πρώτης, δεύτερης και τρίτης ομάδας θα 
προκύψει από τον αγώνα κατάταξης. 
 
 
ΔΙΑΜΟΝΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ   
Μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τη διαμονή-διατροφή και 
μετακίνηση των αποστολών. 

 

 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Για τους συλλόγους που θα μετακινηθούν με αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης: 
- Εγκρίνεται ένα (1) αυτοκίνητο για δύο έως τέσσερα (2-4) άτομα. Καλύπτεται η χιλιομετρική απόσταση 
(0,15€ ανά χιλιόμετρο) και τα διόδια με την προσκόμιση των παραστατικών (αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας 
αυτοκινήτου και πρωτότυπες αποδείξεις διοδίων).  
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- Εγκρίνονται οι μετακινήσεις με καράβι και τρένο ΜΟΝΟ με την κατάθεση παραστατικών (εισιτήρια κλπ.). 
- Χρήση αεροπορικού εισιτηρίου θα ισχύσει μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και μετά από 
προέγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
- Τα παραστατικά θα κατατεθούν στον αρμόδιο υπόλογο και μετά από τον έλεγχο αυτών θα δοθούν τα 
οδοιπορικά. 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραστατικά θα αποσταλούν στην Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ μέσω των σωματείων εντός 10 ημερών για την 
τακτοποίηση των οικονομικών θεμάτων. Όλα τα παραστατικά πρέπει να εκδοθούν στο όνομα του σωματείου. 
 
 
Τέλος, κάθε μεταβολή θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στους συλλόγους.  


