ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Το σύνολο των προτάσεων της Τεχνικής Επιτροπής έχουν εγκριθεί
από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Τ. με εξαίρεση το θέμα της αύξησης της
επιχορήγησης της διοργάνωσης διασυλλογικών αγώνων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19-9-2007
Στην συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 19/9/2007
και που τα μέλη της ήταν παρόντα εκτός του Ράπτη Γεωργίου, προέκυψε :
α) Το αγωνιστικό πρόγραμμα του έτους 2008 και το οποίο εστάλη στην Ε.Φ.Ο.Τ..
β) Προτείνει όπως διεξαχθούν 4 αγώνες 18 μέτρων Παίδων – Κορασίδων, 2 αγώνες
στους μήνες ( Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος ) και 2 αγώνες στους μήνες
( Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος ) εκ των οποίων ο ένας αγώνας να είναι
Κύπελλο Ελλάδος.
Τα πρόσωπα των αγώνων κλειστού χώρου Παίδων – Κορασίδων να είναι 40 εκ..
Επίσης, προτείνει 2 αγώνες Παίδων – Κορασίδων στους μήνες ( Απρίλιος – Μάιος –
Ιούνιος ) ανοιχτού χώρου 30 + 15 μέτρων.
Οι ημερομηνίες των ανωτέρω αγώνων Παίδων – Κορασίδων θα καθοριστούν στην
Τεχνική Επιτροπή που θα διεξαχθεί στις 10-10-2007.
γ) Επίσης, προτείνει οι ομάδες της Εθνικής Ελλάδος να συμμετάσχουν σε καμπ
προΠανευρωπαϊκών αγώνων.
α) 28 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2008
β) 7 Μαίου έως 11 Μαίου 2008
Ο Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής

Παγώνης Μιχάλης
Τα μέλη :
Γιάντσιος Κωνσταντίνος
Νασούλας Αλέξανδρος
Λιάπης Θωμάς
Σταυρόπουλος Παναγιώτης

Ο Γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής

Δράκος Ιωάννης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
23/11/07

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
1) Να αναδιατεθεί στα σωματεία ο κανονισμός των Εθνικών Ομάδων και να τεθεί
σε ισχύ.
2) Προτείνουμε διαμόρφωση προεθνικής ομάδας η οποία θα προκύπτει από την
σύμφωνη γνώμη των Ομοσπονδιακών Προπονητών βασισμένη κύρια στις επιδόσεις
και δευτερευόντως στην γενικότερη αγωνιστική παρουσία της προηγούμενης χρονιάς.
Προτείνεται ο αριθμός των 32 ατόμων ως μέγιστος από όλες τις κατηγορίες και από
τα δύο είδη τόξων ποσόστωση ανά κατηγορία και ανά τόξο θα γίνετε με βάση τις
εκάστοτε ανάγκες της ομάδας και σύμφωνα με την κρίση των ομοσπονδιακών
προπονητών.
3) Προτείνουμε την υλικοτεχνική υποστήριξη και την οικονομική ενίσχυση (με τη
μορφή οδοιπορικών) όλων των μελών των προεθνικών και εθνικών ομάδων καθ’ολη
την διάρκεια της περιόδου λειτουργίας της σύμφωνα με τον κανονισμό.
4) Η εθνική ομάδα θα προκύπτει από το άθροισμα των δύο καλύτερων αγώνων του
κάθε αθλητή από τους τρεις τελευταίους αγώνες πριν από κάθε αποστολή οι αθλητές
που συμμετέχουν σε αγώνες του εξωτερικού μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιήσουν
ως πριμοδότηση και το αποτέλεσμα του διεθνή αγώνα.Σε περίπτωση ισοβαθμίας δυο
αθλητών αποφασίζουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές για το ποιος θα καταλάβει την
θέση με βάση την συνολική αθλητική του εικονα.Ισχύει δε τόσο για τον ανοιχτό
χώρο όσο και για το κλειστό.
5) Απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη για τα μέλη της Εθνικής Ομάδας και των
προεθνικών ομάδων από Iατρό, Φυσιοθεραπευτή, Αθλητικό Ψυχολόγο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΙΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
23/11/07

Η τεχνική επιτροπή προτείνει:
Όποια πόλη επιθυμεί να διοργανώσει κάποιον επίσημο αγώνα της Ομοσπονδίας
πρέπει να στείλει πρόταση σ’ αυτήν και η πρόταση να αξιολογηθεί από την
ομοσπονδία (να σταλεί στα σωματεία η παράγραφος).
Ακόμα προτείνει όπως αυξηθεί η επιχορήγηση στους διασυλλογικούς αγώνες.
Δηλαδή αγώνας άνω των 70 αθλητών σε 400 ΕΥΡΩ και σε αγώνες κάτω των 70
αθλητών σε 200 ΕΥΡΩ.
Ο κάθε σύλλογος δε να έχει δικαίωμα για δυο επιδοτούμενους αγώνες.
Επίσης προτείνουμε μια συνάντηση τεχνικής επιτροπής με τους κριτές ή
εκπροσώπους κριτών με θέματα: η διοργάνωση των αγώνων και διεξαγωγή αυτών.
Οι αγώνες που υπάρχουν στο πρόγραμμα Α-Β ΚΑΙ Γ κατηγορίας, συγχρόνως
προτείνουμε οι αγώνες της Γ κατηγορίας να γίνονται το Σάββατο και οι Α-Β την
Κυριακή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΙΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τεχνική Επιτροπή
Σήμερα 07 Ιανουαρίου του 2008 και ώρα 14:00 συνήλθε η τεχνική
επιτροπή στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Τ..
Παρόντα μέλη:
• Μ. Παγώνης
• Θ. Λιάπης
• Κ. Γιάντσιος
• Γ. Ράπτης
• Ι. Δράκος
Προτάσεις
1. Διεξαγωγή αγώνα Κυπέλλου Παίδων/Κορασίδων στις 16&17
Φεβρουαρίου 2008 μαζί με τις κατηγορίες Α/Γ/Ε/Ν της ιδίας
ημερομηνίας
2. Ηλικιακή Κατηγοριοποίηση Αθλητών Ολυμπιακού και Σύνθετου
Τόξου:
• Άνδρες/Γυναίκες
• Έφηβοι/Νεάνιδες – έως και 18 ετών
• Παίδες/Κορασίδες – έως και 16 ετών
• Παμπαίδες/Πανκορασίδες – έως και 14 ετών
3. Οι αγώνες Παίδων/Κορασίδων κλειστού χώρου θα είναι στα 18μ
με πρόσωπο 40εκ και οι αγώνες ανοιχτού χώρου στα 60μ με
πρόσωπο 122εκ. Οι παραπάνω αγώνες θα αποτελούν μέρος της
δραστηριότητας των συλλόγων. Ο αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδος
Κ.Χ. Παίδων/Κορασίδων θα έχει όριο τους 300 πόντους.
4. Πανελλήνια Ρεκόρ:
Σε εναρμόνιση με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Τοξοβολίας (FITA), ένα ρεκόρ πάντα αναγνωρίζεται στην κατηγορία
στην οποία ο αθλητής ανήκει ηλικιακά, ανεξάρτητα από την
κατηγορία στην οποία είχε δηλωθεί στον αγώνα που πραγματοποίησε
την επίδοση.
Επιπρόσθετα.
Ένα ρεκόρ Ανδρών/Γυναικών αναγνωρίζεται αν πραγματοποιηθεί
από έναν Έφηβο/Νεάνιδα ή Παίδα/Κορασίδα, ανεξάρτητα από την
κατηγορία στην οποία είχε δηλωθεί στον αγώνα που πραγματοποίησε
την επίδοση.
Ένα ρεκόρ Εφήβων/Νεανίδων αναγνωρίζεται αν πραγματοποιηθεί
από έναν Παίδα/Κορασίδα, 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
Παις συμμετέχει σε αγώνα γύρου FITA παίδων δεν μπορεί να σπάσει
την ίδια στιγμή και το ρεκόρ των Εφήβων καθώς οι αποστάσεις στις
οποίες ρίχνουν δεν είναι οι ίδιες {το FITA Εφήβων είναι 90-70-50-30
και το FITA Παίδων είναι 70-60-50-30}).

π.χ. Αθλήτρια 14 ετών συμμετέχοντας σε αγώνα 18μ στην κατηγορία
Νεανίδων πραγματοποιεί επίδοση που αποτελεί ρεκόρ. Το ρεκόρ αυτό
αναγνωρίζεται αρχικά στην κατηγορία των Κορασίδων που ανήκει
ηλικιακά όσο και στην κατηγορία των Νεανίδων αλλά και στην
κατηγορία Γυναικών εφόσον η επίδοση αυτή αποτελεί ρεκόρ της
κατηγορίας.
Η ισχύς των ανωτέρω θα είναι και αναδρομική για τη σωστή
διαμόρφωση των Πανελληνίων Ρεκόρ.
Επίσης ομοίως θα ισχύει και για τις επιδόσεις κατηγοριοποίησης των
αθλητών.
π.χ. Αθλητής στην κατηγορία εφήβων πραγματοποιεί την επίδοση
των 490 πόντων. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα έχει δικαίωμα
συμμετοχής και στους αγώνες Α&Β κατηγορίας ανδρών.
Τα παρόντα μέλη:
•

Μ. Παγώνης

•

Θ. Λιάπης

•

Κ. Γιάντσιος

•

Γ. Ράπτης

•

Ι. Δράκος

Αθήνα 07/02/2008
Τεχνική Επιτροπή
Σήμερα 07 Φεβρουαρίου του 2008 και ώρα 18:00 συνήλθε η
τεχνική επιτροπή στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Τ..
Παρόντα μέλη:
• Μ. Παγώνης
• Θ. Λιάπης
• Α. Νασούλας
• Κ. Γιάντσιος
• Γ. Ράπτης
• Π. Σταυρόπουλος
Προτάσεις
1. Συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Κλειστού Χώρου στο Τορίνο της Ιταλίας.
Η συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας κρίνεται απαραίτητη καθώς
πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί την κορυφαία Διοργάνωση
Κλειστού Χώρου της φετινής περιόδου θα αποτελέσει και μέρος της
συνολικής προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας για το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ανοιχτού Χώρου με την απόκτηση πολύτιμης
αγωνιστικής εμπειρίας.
Σε συνάρτηση με τα παραπάνω και για την καλύτερη παρουσία της
Εθνικής Ομάδος τίθενται τα παρακάτω όρια ανά κατηγορία:
• Ολυμπιακό Τόξο Ανδρών: 555/600 πόντοι και άνω
• Ολυμπιακό Τόξο Γυναικών: 550/600 πόντοι και άνω
• Σύνθετο Τόξο Ανδρών: 565/600 πόντοι και άνω
• Σύνθετο Τόξο Γυναικών: 560/600 πόντοι και άνω
Οι προαναφερόμενες επιδόσεις θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί σε
έναν από τους δύο αγώνες που αναφέρονται παρακάτω:
• Αγώνας Κ.Χ. Α’&Β’ κατηγορίας Α/Γ/Ε/Ν – 26/01/2008
• Κύπελλο Ελλάδος Κ.Χ. – 23/02/2008
Εάν και εφόσον υπάρξουν περισσότερες των τριών από τις
προαναφερόμενες επιδόσεις για κάθε κατηγορία, για την αποστολή
στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες θα επιλεγούν οι τρεις καλύτερες.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα υπερισχύσει η επίδοση που θα
επιτευχθεί στον αγώνα κυπέλλου, ο οποίος είναι και ο πλησιέστερος
στη Διεθνή Διοργάνωση.
Εάν και στην παραπάνω παράγραφο υπάρξουν ισοβαθμίες τότε την
τελική επιλογή την έχουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές.
Εξαίρεση στα παραπάνω και με ισχύ και για τις αποστολές του
Ανοιχτού Χώρου, θα αποτελεί η συμμετοχή της αθλήτριας Ελπίδας
Ρωμάντζη η οποία λόγω της πρόκρισής της για τους Ολυμπιακούς

αγώνες του Πεκίνου και την αναγκαιότητα της συμμετοχής της σε
κάθε διεθνή διοργάνωση, θα καταλαμβάνει την μία εκ των τριών
θέσεων στην κατηγορία Γυναικών Ολυμπιακού Τόξου.
2. Λόγω της συμμετοχής της Εθνικής μας Ομάδας στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού χώρου στο Τορίνο της Ιταλίας
στις 03-09 Μαρτίου 2008, προτείνεται η αλλαγή ημερομηνίας του
Αγώνα Ανοιχτού Χώρου Α’,Β’ και Γ’ κατηγορίας Α/Γ/Ε/Ν που θα
πραγματοποιούταν στις 08-09/03/2008 και μεταφορά αυτού κατά
μία εβδομάδα αργότερα, στις 15-16/03/2008. Η αλλαγή κρίνεται
σκόπιμη ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και στους αθλητέςαθλήτριες που θα απαρτίσουν την αποστολή της Εθνικής Ομάδας.
3. Σε ότι αφορά τους αγώνες Α’,Β’ και Γ’ κατηγορίας Α/Γ/Ε/Ν οι
οποίοι υπάρχουν στο αγωνιστικό πρόγραμμα διευκρινίζονται τα
κάτωθι:
• Η Γ’ κατηγορία θα αγωνίζεται το Σάββατο και η Α’-Β’ κατηγορία
την Κυριακή.
• Όσοι αγωνιζόμενοι της Γ’ κατηγορίας περάσουν τα όρια ανόδου
που υπάρχουν σε κάθε κατηγορία θα έχουν τη δυνατότητα
συμμετοχής, εάν το επιθυμούν και στον αγώνα της επόμενης
ημέρας.
4. Μείωση των ορίων κατηγοριοποίησης (ανοιχτού χώρου) για την
άνοδο στη Β’ κατηγορία, στις κατηγορίες Εφήβων και Νεανίδων
Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου.
Τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:
• Ολυμπιακό Τόξο Εφήβων & Νεανίδων: ≥360 πόντοι
• Σύνθετο Τόξο Εφήβων & Νεανίδων: ≥420 πόντοι
Τα όρια για την άνοδο στην Α’ κατηγορία παραμένουν ως έχουν.
Η μείωση των ορίων αυτών κρίνεται σκόπιμη ώστε να υπάρξει
μεγαλύτερη συμμετοχή αθλητών-αθλητριών στις εν λόγω κατηγορίες
και να δοθεί και στους συγκεκριμένους αθλητές-αθλήτριες η
δυνατότητα πριμοδότησης για την εισαγωγή τους στην Γ/βάθμια
εκπαίδευση σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ 125/130140/Β6 εγκύκλιο
του ΥΠ.Ε.Π.Θ..
5. Διαχωρισμός της Βαθμολογίας Σωματείων μεταξύ Ολυμπιακού
και Σύνθετου Τόξου και κατ’ επέκταση διαχωρισμός και στο θεσμό
του πολυνίκη Συλλόγου.
Τα παρόντα μέλη:
•
•
•
•
•
•

Μ. Παγώνης
Θ. Λιάπης
Α. Νασούλας
Κ. Γιάντσιος
Γ. Ράπτης
Π. Σταυρόπουλος

