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CYPRUS ARCHERY FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ
ΤΑΧ. ΘΥΡΙ∆Α 23931, 1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΛ.: +357 22449896, ΦΑΞ. :+357 22449897
Αµφιπόλεως 21, Γραφείο Β214, 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
E-mail: cafkotox@cytanet.com.cy
www.archery.org.cy

P.O.BOX .23931, 1687 NICOSIA, CYPRUS
TEL.: +357 22449896, FAX.: +357 22449897
21 Amfipoleos Str. Office B214, 2025 NICOSIA, CYPRUS
E-mail: cafkotox@cytanet.com.cy
www.archery.org.cy

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 27ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2017 – 2018
A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/Α

1
2
3
4
5

ΑΓΩΝΑΣ / ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΑΣ OUTDOOR
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΩΝΑΣ APHRODITE CUP
ΑΓΩΝΑΣ OUTDOOR
ΑΓΩΝΑΣ OUTDOOR
FIELD Σ.Τ.ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ
ΑΓΩΝΑΣ OUTDOOR

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

2x70 m / 2x50 m
2x70 m / 2x50 m
2x70m /2x50m/2χ60m+ O.R.
2x70 m / 2x50 m+ O.R.
2x70m /2x50m/2χ60m+ O.R.
2x70m /2x50m/2χ60m+ O.R.
2x70m /2x50m/2χ60m+ O.R.

10/09/2017
24/09/2017
22/10/2017
2-4/11/2017
19/11/2017
21/01/2018
27/01/2018
25/02/2018

2x70m /2x50m/2χ60m+ O.R.
ΑΓΩΝΑΣ OUTDOOR
11/03/2018
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Σ.Τ.ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ
15/04/2018
2x70m /2x50m/2χ60m+ O.R.
ΑΓΩΝΑΣ OUTDOOR
22/04/2018
6
ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ FINAL 8
70 m, 60m, 50m KNOCK OUT
12/05/2018
ΑΓΩΝΑΣ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΙΔΕΑ
2x70m /2x50m/2χ60m+ O.R.
2/06/2018
ΑΓΩΝΑΣ–ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ- Σ.Τ.ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ
28/07/18
ΣΗΜ.: Όσα Σωματεία επιθυμούν να διοργανώσουν αγώνα του πρωταθλήματος εκτός Ομοσπονδιακών
εγκαταστάσεων μπορούν να υποβάλουν προτάσεις έγκαιρα προς το ΔΣ το οποίο θα αποφασίσει για το χώρο
διεξαγωγής του αγώνα. Όπως επίσης Σωματεία που θέλουν να διοργανώσουν αγώνα του σωματείου τους να
ενημερώσουν το Δ.Σ. για να γραφτεί στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα του 27ον Παγκύπριου Πρωταθλήματος Τοξοβολίας
2017-2018
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2017-2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Αναμένουμε
ενημέρωση
15-19/5/2018
22-24/6/2018
26-30/6/2018
17-22/7/2018
30/7-3/8/2018
27/8-1/9/2018
1-12/10/2018

ΑΓΩΝΑΣ
Πρωτόκολλο Ελλάδας
European Youth Cup 1st leg
Mediterranean Games
European Youth Championships + Continental Olympic
Qualification
World Cup Berlin
European Gran Prix
European Outdoor Championship
Youth Olympic Games

ΠΟΛΗ/ΧΩΡΑ
Ελλάδα
Rovereto (Italy)
Tarragona (Spain]
Patra (Greece)
Berlin
Sofia (Bulgaria)
Legnica (Poland)
Buenos Aires (ARG)
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2017-2018
1. Οι Αγώνες Εξωτερικού που αναφέρονται είναι ενδεικτικοί. Η ομοσπονδία θα αποφασίσει στο μέλλον σε
ποιους αγώνες θα συμμετάσχει, είτε αναφέρονται πιο πάνω είτε όχι ανάλογα με τα οικονομικά της.
2. Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα διεξάγεται σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας και όπου υπάρξει παρέκκλιση γίνεται σχετική αναφορά. Οι
κριτές θα ορίζονται από την Ε.Δ (Επιτροπή Διαιτησίας) και θα έχουν την ευθύνη για την ομαλή
διεξαγωγή των αγώνων και την τήρηση όλων των κανονισμών διεξαγωγής αγώνων τοξοβολίας. Μετά το
τέλος του αγώνα πρέπει να συμπληρώνουν έκθεση αγώνος την οποία θα υποβάλλουν στην Ε.Δ και στο
Δ.Σ.
3. Γυμνασίαρχος: Γυμνασίαρχος σε κάθε Αγώνα θα είναι εκπρόσωπος του Σωματείου το οποίο έχει
αναλάβει την ετοιμασία του γηπέδου. Καθήκοντα του πάντα σε συνεργασία με τους κριτές του αγώνα
είναι ο έλεγχος ποιοι εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο και η ασφάλεια των αθλητών και φιλάθλων. Τα
Σωματεία είναι υπόχρεα να ενημερώσουν έγκαιρα την ομοσπονδία πριν από την έναρξη του
πρωταθλήματος με τα στοιχεία των προπονητών τους. Όλοι οι προπονητές πρέπει να είναι
διπλωματούχοι εκτός σε σπάνιες περιπτώσεις που αυτές θα εξετάζονται πρώτα από την Ομοσπονδία. Τα
Σωματεία έχουν δικαίωμα να δηλώνουν σε κάθε αγώνα ένα προπονητή για κάθε κατηγορία που αθλητές
του συμμετέχουν (παρέκκλιση WA). Όλοι οι πιο πάνω είναι υπόχρεοι να φέρουν στο λαιμό την
προσωπική τους κάρτα κρεμασμένη με τα στοιχεία τους την οποία θα τους εκδώσει η Ομοσπονδία.
4. Αγωνόδικος επιτροπή : Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις. Η Επιτροπή αποφασίζεται
στο Captain meeting και αποτελείτε από 4 έμπυρους εκπροσώπους σωματείων που συμμετέχουν στον
αγώνα. Το ένα από τα τέσσερα μέλη είναι επιλαχόν και αντικαθιστά ένα από τα 3 μόνο στην περίπτωση
που υπάρξει ένσταση από ένα σωματείο των 3 αυτών μελών. “Η Αγωνόδικος Επιτροπή βρίσκεται εκεί
για να διασφαλίσει το πνεύμα ισότητας σε ένα αγώνα αλλά και την δίκαιη εφαρμογή των κανονισμών.
Με αυτό τον τρόπο προστατεύει τα δικαιώματα των αθλητών, καθώς επίσης και τον κριτή ο οποίος
έκανε υπεύθυνα τη δουλειά του (Judge Guide Book-1 1.5.6)”
5. Στις Ημερίδες που θα διεξαχθούν στις 10/9/2017 και 24/9/2017 δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
αθλητές/τριες. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις συμμετοχής θα είναι περισσότερες από τον μέγιστο
αριθμό που επιτρέπει η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα, το ΔΣ της Ομοσπονδίας θα αποφασίζει μετά
από σχετική εισήγηση της ΤΕ για τον κατάλογο των αθλητών που θα λάβουν μέρος. (Προτεραιότητα θα
δοθεί σε όσους διεκδικούν παραμονή στην Κατηγορία). Τα αποτελέσματα των δύο Ημερίδων θα
μετρούν για την αξιολόγηση της Εθνικής Ομάδας.
6. Το Πρωτάθλημα αποτελείται από έξη (6) αγώνες και βαθμολογούνται οι καλύτεροι πέντε (5) για την
κατάταξη στο πρωτάθλημα.
7. Οι αθλητές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία αγωνίζονται όλοι την ίδια ημέρα, ώρα και αγωνιστικό
χώρο.
8. Στολή Σωματείων: Στους επίσημους αγώνες και ημερίδες, όλοι οι αθλητές και αθλήτριες πρέπει να είναι
ομοιόμορφα ντυμένοι με την στολή του Σωματείου τους (μπλούζα παντελόνι/φούστα) απαγορεύεται
οιοδήποτε χρώμα παραλλαγής. Παπούτσια επιτρέπονται όλα τα αθλητικά είδη εκτός από σανδάλια
(κανονισμός FITA). Τονίζουμε ότι σε αθλητές που δεν φέρουν την αθλητική στολή του Σωματείου τους
τότε:
(α) δεν θα τους επιτραπεί η συμμετοχή στον συγκεκριμένο αγώνα και
(β) θα αφαιρείται ένας (1) βαθμός από το Σωματείο που ανήκει ο αθλητής. Το κάθε Σωματείο πρέπει
να δηλώσει στη ΚΟΤΟΞ τη στολή και τα χρώματα του Σωματείου πριν την έναρξη του
πρωταθλήματος.
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9. Στο Πρωτάθλημα 2017-2018 στην Α’ Κατηγορία μπορούν να λάβουν μέρος όσοι αθλητές/τριες είναι:
α) Εγγεγραμμένοι/ες στο αθλητικό μητρώο της ΚΟΤΟΞ και έχουν δηλωθεί από τα σωματεία τους ως
εν ενεργεία αθλητές τουλάχιστο 30 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, για σωστό
προγραμματισμό των κατηγοριών.
β) Έχουν στην κατοχή τους την ετήσια κάρτα της Κ.Ο.ΤΟΞ (season card) που κοστίζει για όλους τους
αθλητές/τριες €60 ανεξαρτήτως ηλικίας. Στο ποσό της season card περιλαμβάνονται τα
δικαιώματα συμμετοχής στους αγώνες πρωταθλήματος της ΚΟΤΟΞ, έξοδα για τη διεξαγωγή των
αγώνων (διαιτησία, γραμματεία, στήσιμο γηπέδου, αγορά στόχων, προσώπων και άλλου υλικού).
γ) Έχουν δηλωθεί στο ειδικό έντυπο συμμετοχής μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.
δ) Είναι κάτοχοι του Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ.
ε) Η ΚΟΤΟΞ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που συμβαίνει στις εγκαταστάσεις
της ή σε οποιαδήποτε πόλη.
στ) Σε όλες τις Ημερίδες που θα διεξάγει η ΚΟΤΟΞ, οι αθλητές/τριες που θα καλούνται ονομαστικός
από την Ομοσπονδία δεν θα χρεώνονται, ενώ όσοι άλλοι επιθυμούν να λάβουν μέρος εάν και
όταν το επιτρέπει η ΚΟΤΟΞ θα πληρώνουν δικαίωμα συμμετοχής €10.
ζ) Για αθλητές/αθλήτριες οι οποίοι/ες θα αλλάξουν κατηγορία τόξου ή/και ηλικίας θα γίνονται δύο
(2) ημερίδες αξιολόγησης πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος και πρέπει να εξασφαλίσουν
τουλάχιστο μια φορά τα όρια που έχουν τεθεί ανά κατηγορία: Ανδρών Recurve 525 βαθμούς,
Γυναικών Recurve 470 βαθμούς, Ανδρών Compound 600 βαθμούς και Γυναικών Compound 570.
Στον αγώνα αξιολόγησης θα λαμβάνουν μέρος και οι αθλητές που εμπίπτουν στις παραγράφους
(16), (17), (18) και (20).
10. Στο ατομικό στον ολυμπιακό γύρο θα ακολουθούνται οι κανονισμοί της WA.
11. Με τη λήξη του πρωταθλήματος θα γίνει αξιολόγηση των αθλητών της Κατηγορίας Ανδρών Recurve, για
παραμονή τους στην Α΄ Κατηγορία ή μετακίνηση τους στη Β΄ Κατηγορία. Στην κατηγορία άντρες Recurve
στην Α’ Κατηγορία θα αγωνίζονται όσοι εξασφαλίσουν το όριο των 525 βαθμών στο 2x70 m ή 950
βαθμών στο 1440 WA Round σε δύο (2) από τους αγώνες πρωταθλήματος ή/και ημερίδες της ΚΟΤΟΞ ή
σε αγώνες αναγνωρισμένους από την ομοσπονδία που διοργανώνει σωματείο μέλος της (με την
προϋπόθεση τουλάχιστο να αγωνίζονται 4 αθλητές σε κάθε κατηγορία) ή του εξωτερικού. Όσοι αθλητές
δεν πετύχουν τα πιο πάνω όρια θα αγωνίζονται στην Β’ Κατηγορία στο επόμενο πρωτάθλημα.
12. Με τη λήξη του πρωταθλήματος θα γίνει αξιολόγηση των αθλητών της Κατηγορίας Ανδρών Compound,
για παραμονή τους στην Α΄ Κατηγορία ή μετακίνηση τους στη Β΄ Κατηγορία. Στην κατηγορία άντρες
Compound στην Α’ Κατηγορία θα αγωνίζονται όσοι εξασφαλίσουν το όριο των 600 βαθμών στο 2x50 m
σε δύο (2) από τους αγώνες πρωταθλήματος ή/και ημερίδες της ΚΟΤΟΞ ή σε αγώνες αναγνωρισμένους
από την ομοσπονδία που διοργανώνει σωματείο μέλος της (με την προϋπόθεση τουλάχιστο να
αγωνίζονται 4 αθλητές σε κάθε κατηγορία) ή του εξωτερικού. Όσοι αθλητές δεν πετύχουν τα πιο πάνω
όρια θα αγωνίζονται στην Β’ Κατηγορία στο επόμενο πρωτάθλημα.
13. Με τη λήξη του πρωταθλήματος θα γίνει αξιολόγηση των αθλητριών της Κατηγορίας Γυναικών Recurve,
για παραμονή τους στην Α΄ Κατηγορία ή μετακίνηση τους στη Β΄ Κατηγορία. Στην κατηγορία Γυναικών
Recurve στην Α’ Κατηγορία θα αγωνίζονται όσες εξασφαλίσουν το όριο των 470 βαθμών στο 2x70m ή
900 βαθμών στο 1440 WA Round σε δύο (2) από τους αγώνες πρωταθλήματος ή/και ημερίδες της ΚΟΤΟΞ
ή σε αγώνες αναγνωρισμένους από την ομοσπονδία που διοργανώνει σωματείο μέλος της (με την
προϋπόθεση τουλάχιστο να αγωνίζονται 4 αθλήτριες σε κάθε κατηγορία) ή του εξωτερικού. Όσες
αθλήτριες δεν πετύχουν τα πιο πάνω όρια θα αγωνίζονται στην Β’ Κατηγορία στο επόμενο πρωτάθλημα.
14. Με τη λήξη του πρωταθλήματος θα γίνει αξιολόγηση των αθλητριών της Κατηγορίας Γυναικών
Compound, για παραμονή τους στην Α΄ Κατηγορία ή μετακίνηση τους στη Β΄ Κατηγορία. Στην κατηγορία
Γυναικών Compound στην Α’ Κατηγορία θα αγωνίζονται όσες εξασφαλίσουν το όριο των 570 βαθμών στο
2x50 m σε δύο (2) από τους αγώνες πρωταθλήματος ή/και ημερίδες της ΚΟΤΟΞ ή σε αγώνες
αναγνωρισμένους από την ομοσπονδία που διοργανώνει σωματείο μέλος της (με την προϋπόθεση

ον

27 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας ΚΟΤΟΞ 2017-2018

τουλάχιστο να αγωνίζονται 4 αθλήτριες σε κάθε κατηγορία) ή του εξωτερικού. Όσες αθλήτριες δεν
πετύχουν τα πιο πάνω όρια θα αγωνίζονται στην Β’ Κατηγορία στο επόμενο πρωτάθλημα.
15. Στο πρωτάθλημα Τοξοβολίας 2017-2018 στην Α΄ κατηγορία, θα διεξάγεται ομαδικό Ολυμπιακού γύρου
(3 αθλητές) σε όλους τους αγώνες όπου θα αγωνίζονται 3 αθλητές/τριες από τις κατηγορίες
Ανδρών/Γυναικών, Εφήβων/Νεανίδων, ή όσοι αγωνίζονται στα 70 m για τη κατηγορία Ολυμπιακού
τόξου και για τη κατηγορία Σύνθετου τόξου στα 50 m. Στον ολυμπιακό γύρο θα ακολουθούνται οι
κανονισμοί της WA.
16. Αθλητής/τρια που δεν αγωνίστηκε στην προηγούμενη αγωνιστική χρόνια θα αξιολογούνται τα
αποτελέσματα του/της του προηγούμενου έτους. Όταν ξεπεράσει τα 3 χρόνια αδράνειας, θα πρέπει να
αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του/της σε Ημερίδα που θα διοργανωθεί για τον σκοπό αυτό από την
ΚΟΤΟΞ.
17. Αθλητές/τριες που στο προηγούμενο πρωτάθλημα αγωνίστηκαν στη Α’ Κατηγορία Cadet
Αγόρια/Εφήβων ή Cadet Κορίτσια/ Νεανίδων Recurve, μπορούν να αγωνιστούν στο νέο Πρωτάθλημα
στη κατηγορία Ανδρών ή Γυναικών αν έχουν εξασφαλίσει:
α) Cadet Αγόρια το όριο των 500 βαθμών στο 2x60 m ή 900 βαθμών στο 1440 WA Round
β) Cadet Κορίτσια το όριο των 470 βαθμών στο 2x60 m ή 850 βαθμών στο 1440 WA Round
γ) Εφήβων το όριο των 480 βαθμών στο 2x70 m ή 900 βαθμών στο 1440 WA Round
δ) Νεανίδων το όριο των 430 βαθμών στο 2x70 m ή 880 βαθμών στο 1440 WA Round
σε δύο (2) από τους αγώνες πρωταθλήματος ή/και ημερίδες της ΚΟΤΟΞ ή σε αγώνες
αναγνωρισμένους από την ομοσπονδία που διοργανώνει σωματείο μέλος της ή του εξωτερικού.
Όσοι αθλητές/τριες δεν πετύχουν τα πιο πάνω όρια θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στην Α’
κατηγορία Cadet Αγόρια/Εφήβων ή Cadet Κορίτσια/Νεανίδων Recurve. Αθλητές/τριες όμως που θα
έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος πριν την 31/08/2017 θα αγωνίζονται στη Β’ Κατηγορία σε δύο (2)
από τους αγώνες πρωταθλήματος ή/και ημερίδες της ΚΟΤΟΞ ή σε αγώνες αναγνωρισμένους από
την ομοσπονδία που διοργανώνει σωματείο μέλος της ή του εξωτερικού. Όσοι αθλητές/τριες δεν
πετύχουν τα πιο πάνω όρια θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στην Α’ κατηγορία Cadet
Αγόρια/Εφήβων ή Cadet Κορίτσια/Νεανίδων Compound. Αθλητές/τριες όμως που θα έχουν
συμπληρώσει το 20ο έτος πριν την 31/08/2017 θα αγωνίζονται στην Β’ Κατηγορία.
18. Αθλητές/τριες που στο προηγούμενο πρωτάθλημα αγωνίστηκαν στη Α’ Κατηγορία Cadet
Αγόρια/Εφήβων ή Cadet Κορίτσια/ Νεανίδων Compound, μπορούν να αγωνιστούν στο νέο Πρωτάθλημα
στη κατηγορία Ανδρών ή Γυναικών αν έχουν εξασφαλίσει:
α) Cadet Αγόρια το όριο των 550 βαθμών στο 2x50 m
β) Cadet Κορίτσια το όριο των 520 βαθμών στο 2x50 m
γ) Εφήβων το όριο των 560 βαθμών στο 2x50 m
δ) Νεανίδων το όριο των 530 βαθμών στο 2x50 m
σε δύο (2) από τους αγώνες πρωταθλήματος ή/και ημερίδες της ΚΟΤΟΞ ή σε αγώνες
αναγνωρισμένους από την ομοσπονδία που διοργανώνει σωματείο μέλος της ή του εξωτερικού.
Όσοι αθλητές/τριες δεν πετύχουν τα πιο πάνω όρια θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στην Α’
κατηγορία Cadet Αγόρια/Εφήβων ή Cadet Κορίτσια/Νεανίδων Compound. Αθλητές/τριες όμως που
θα έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος πριν την 31/08/2017 θα αγωνίζονται στην Β’ Κατηγορία.
19. Η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα με 15 ημέρες προειδοποίηση να μεταφέρει κάποιον αγώνα
πρωταθλήματος σε άλλη ημερομηνία. Σε έκτακτες περιπτώσεις και όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι αυτό
μπορεί να γίνει και με μικρότερη προειδοποίηση. Η ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το
πρόγραμμα ενός αγώνα εάν ο αριθμός των συμμετοχών ξεπερνά τη χωρητικότητα του αγωνιστικού
χώρου ή αν συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι. Τα σωματεία θα ενημερώνονται για τυχόν αλλαγή (αν ο
λόγος είναι οι πολλές συμμετοχές) μετά την υποβολή των δελτίων συμμετοχής.
20. Αθλητής μπορεί να μεταπηδήσει σε πιο ψηλή κατηγορία (ηλικίας) από αυτή που αναλογεί στην ηλικία
του, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι πρόνοιες των ορίων όπου υπάρχουν αφού προηγουμένως το
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Σωματείο του ενημερώσει γραπτώς την ομοσπονδία με την υποβολή του καταλόγου των αθλητών του.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Ο ΑΘΛΗΤΗΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.
21. Αθλητές που δεν είναι γραμμένοι στην κλήρωση δεν μπορούν να προπονούνται κατά την διάρκεια
αγώνα ή ημερίδας.
22. Οι Κατηγορίες αθλητών της ΚΟΤΟΞ για την αγωνιστικό έτος 2017-2018 πρέπει να τηρούνται αυστηρά δεν
μπορούν σωματεία να δημιουργούν άλλες κατηγορίες μετά την έναρξη του Πρωταθλήματος

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MASTERS 2017-2018
1. Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα MASTERS θα διεξάγεται παράλληλα με το Παγκύπριο Πρωτάθλημα
Α΄ Κατηγορίας στις Κατηγορίες Ανδρών/Γυναικών Ολυμπιακού και Σύνθετου Τόξου και θα ισχύουν οι
πρόνοιες 1-8 και 19-21 που αναφέρονται πιο πάνω.
2. Το Πρωτάθλημα αποτελείται από έξη (6) αγώνες και βαθμολογούνται οι καλύτεροι πέντε (5) για την
κατάταξη στο πρωτάθλημα.
3. Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα MASTERS 2017-2018 μπορούν να λάβουν μέρος όσοι αθλητές/τριες είναι:
α) Εγγεγραμμένοι/ες στο αθλητικό μητρώο της ΚΟΤΟΞ, έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος
ηλικίας πριν την 1 Σεπτεμβρίου 2017 και έχουν δηλωθεί από τα σωματεία τους ως εν ενεργεία
αθλητές τουλάχιστο 30 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, για σωστό προγραμματισμό
των κατηγοριών.
β) Έχουν στην κατοχή τους την ετήσια κάρτα της Κ.Ο.ΤΟΞ (season card) που κοστίζει για όλους τους
αθλητές/τριες €60 ανεξαρτήτως ηλικίας. Στο ποσό της season card περιλαμβάνονται τα
δικαιώματα συμμετοχής στους αγώνες πρωταθλήματος της ΚΟΤΟΞ, έξοδα για τη διεξαγωγή των
αγώνων (διαιτησία, γραμματεία, στήσιμο γηπέδου, αγορά στόχων, προσώπων και άλλου υλικού).
γ) Έχουν δηλωθεί στο ειδικό έντυπο συμμετοχής μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.
δ) Είναι κάτοχοι του Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ.
ε) Η ΚΟΤΟΞ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που συμβαίνει στις εγκαταστάσεις
της ή σε οποιαδήποτε πόλη.
στ) Δεν λαμβάνουν μέρος στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας.
4. Αθλητής της Α΄ Κατηγορίας, αν έχει συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος ηλικίας, μπορεί να μεταπηδήσει
στη κατηγορία MASTERS, αφού προηγουμένως το Σωματείο του ενημερώσει γραπτώς την ομοσπονδία. Ο
ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2017-2018
1. Το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας διεξάγεται με ευθύνη όλων των Σωματείων των
Περιφερειών Λευκωσίας – Λάρνακας -Αμμοχώστου και Λεμεσού - Πάφου αντίστοιχα (μέχρι να οριστούν
περιφερειακές επιτροπές) σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Τοξοβολίας στις αποστάσεις 2x50 ή 2x30 μέτρων ανάλογα με την κατηγορία. Οι κριτές θα
ορίζονται από την Ε.Δ. και θα έχουν την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την τήρηση
όλων των κανονισμών διεξαγωγής αγώνων τοξοβολίας. Μετά το τέλος του αγώνα πρέπει να
συμπληρώνουν έκθεση αγώνος την οποία θα υποβάλλουν στην Ε.Δ. και στο ΔΣ.
2. Στις Ημερίδες που θα διεξαχθούν στις 10/9/2017 και 24/9/2017 δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι
αθλητές/τριες. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις συμμετοχής θα είναι περισσότερες από τον μέγιστο
αριθμό που επιτρέπει η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα, το ΔΣ της Ομοσπονδίας θα αποφασίζει μετά
από σχετική εισήγηση της ΤΕ για τον κατάλογο των αθλητών που θα λάβουν μέρος. (Προτεραιότητα θα
δοθεί σε όσους διεκδικούν μετακίνηση στην Α’ Κατηγορία).

ον

27 Παγκύπριο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας ΚΟΤΟΞ 2017-2018

3. Το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Λεμεσού –Πάφου αποτελείται από έξη (6) αγώνες και βαθμολογούνται οι
καλύτεροι πέντε (5) και για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Λευκωσίας – Λάρνακας - Αμμοχώστου
αποτελείται από έξη (6) αγώνες και βαθμολογούνται οι καλύτεροι πέντε (5) για την κατάταξη στο
πρωτάθλημα.
4. Οι αθλητές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία αγωνίζονται όλοι την ίδια ημέρα, ώρα και αγωνιστικό
χώρο.
5. Στολή Σωματείων: Στους επίσημους αγώνες και ημερίδες, όλοι οι αθλητές και αθλήτριες πρέπει να είναι
ομοιόμορφα ντυμένοι με την στολή του Σωματείου τους (μπλούζα παντελόνι/φούστα). Παπούτσια
επιτρέπονται όλα τα αθλητικά είδη εκτός από σανδάλια (κανονισμός FITA). απαγορεύετε οιοδήποτε
χρώμα παραλλαγής. Τονίζουμε ότι σε αθλητές που δεν φέρουν την αθλητική στολή του Σωματείου τους
τότε:
α) δεν θα τους επιτραπεί η συμμετοχή στον συγκεκριμένο αγώνα και
β) θα αφαιρείται ένας (1) βαθμός από το Σωματείο που ανήκει ο αθλητής.
Το κάθε Σωματείο πρέπει να δηλώσει στη ΚΟΤΟΞ τη στολή και τα χρώματα του Σωματείου πριν την
έναρξη του πρωταθλήματος.
6. Στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα 2017-2018 στην Β’ Κατηγορία μπορούν να λάβουν μέρος όσοι
αθλητές/τριες είναι:
α) Εγγεγραμμένοι/ες στο αθλητικό μητρώο της ΚΟΤΟΞ και έχουν δηλωθεί από τα σωματεία τους ως
εν ενεργεία αθλητές τουλάχιστο 30 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
β) Έχουν δηλωθεί στο ειδικό έντυπο συμμετοχής μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.
γ) Είναι κάτοχοι του Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ.
δ) Έχει καταβληθεί το κόστος συμμετοχής από το σωματείο τους σε κάθε αγώνα.
Κόστος συμμετοχής €10.
ε) Η ΚΟΤΟΞ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που συμβαίνει στις εγκαταστάσεις
της ή σε οποιαδήποτε πόλη.
στ) Σε όλες τις Ημερίδες που θα διεξάγει η ΚΟΤΟΞ οι αθλητές/τριες που θα καλούνται ονομαστικός
από την Ομοσπονδία δεν θα χρεώνονται, ενώ όσοι άλλοι επιθυμούν να λάβουν μέρος εάν και
όταν το επιτρέπει η ΚΟΤΟΞ θα πληρώνουν δικαίωμα συμμετοχής €10.
7. Με τη λήξη του αγωνιστικού προγράμματος θα γίνει αξιολόγηση των αθλητών της Κατηγορίας Ανδρών
Recurve, για μετακίνηση τους στην Α΄ Κατηγορία. Αθλητής της Β’ Κατηγορίας Ανδρών Recurve για να μπει
στην Α΄ Κατηγορία πρέπει να πετύχει τουλάχιστον 520 βαθμούς στα 2x50 m σε τουλάχιστον δύο (2) από
τους επίσημους αγώνες της ΚΟΤΟΞ στη κατηγορία Ολυμπιακού Τόξου ή σε αγώνες αναγνωρισμένους
από την ομοσπονδία που διοργανώνει σωματείο μέλος της ή του εξωτερικού.
Όσοι αθλητές δεν πετύχουν τα πιο πάνω όρια θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στην Β’ Κατηγορία.
8. Με τη λήξη του αγωνιστικού προγράμματος θα γίνει αξιολόγηση των αθλητών της Κατηγορίας Ανδρών
Compound, για μετακίνηση τους στην Α΄ Κατηγορία. Αθλητής της Β’ Κατηγορίας Ανδρών Compound για
να μπει στην Α΄ Κατηγορία πρέπει να πετύχει τουλάχιστον 560 βαθμούς στα 2x50 m (5 -10 face 80 cm)
σε τουλάχιστον δύο (2) από τους επίσημους αγώνες της ΚΟΤΟΞ στη κατηγορία Σύνθετου Τόξου ή σε
αγώνες αναγνωρισμένους από την ομοσπονδία που διοργανώνει σωματείο μέλος της ή του εξωτερικού.
Όσοι αθλητές δεν πετύχουν τα πιο πάνω όρια θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στη Β Κατηγορία.
9. Με τη λήξη του αγωνιστικού προγράμματος θα γίνει αξιολόγηση των αθλητριών της Κατηγορίας
Γυναικών Recurve, για μετακίνηση τους στην Α΄ Κατηγορία. Αθλήτρια της Β’ Κατηγορίας Γυναικών
Recurve για να μπει στην Α΄ Κατηγορία πρέπει να πετύχει τουλάχιστον 480 βαθμούς στα 2x50 m σε
τουλάχιστον δύο (2) από τους αγώνες πρωταθλήματος ή/και ημερίδες της ΚΟΤΟΞ ή σε αγώνες
αναγνωρισμένους από την ομοσπονδία που διοργανώνει σωματείο μέλος της ή του εξωτερικού. Όσες
αθλήτριες δεν πετύχουν τα πιο πάνω όρια θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στην Β’ Κατηγορία στο
επόμενο πρωτάθλημα.
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10. Με τη λήξη του αγωνιστικού προγράμματος θα γίνει αξιολόγηση των αθλητριών της Κατηγορίας
Γυναικών Compound, για μετακίνηση τους στην Α΄ Κατηγορία. Αθλήτρια της Β’ Κατηγορίας Γυναικών
Compound για να μπει στην Α΄ Κατηγορία πρέπει να πετύχει τουλάχιστον 520 βαθμούς στα x50 m (5 -10
face 80 cm) σε τουλάχιστον δύο (2) από τους επίσημους αγώνες της ΚΟΤΟΞ στη κατηγορία Σύνθετου
Τόξου ή σε αγώνες αναγνωρισμένους από την ομοσπονδία που διοργανώνει σωματείο μέλος της ή του
εξωτερικού. Όσες αθλήτριες δεν πετύχουν τα πιο πάνω όρια θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στην Β’
Κατηγορία
11. Η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα με 15 ημέρες προειδοποίηση να μεταφέρει κάποιον αγώνα
πρωταθλήματος σε άλλη ημερομηνία. Σε έκτακτες περιπτώσεις και όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι αυτό
μπορεί να γίνει και με μικρότερη προειδοποίηση. Η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το
πρόγραμμα ενός αγώνα εάν ο αριθμός των συμμετοχών ξεπερνά τη χωρητικότητα του αγωνιστικού
χώρου ή αν συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι. Τα σωματεία θα ενημερώνονται για τυχόν αλλαγή (αν ο
λόγος είναι οι πολλές συμμετοχές) μετά την υποβολή των δελτίων συμμετοχής.
12. Αθλητής μπορεί να μεταπηδήσει σε πιο ψηλή κατηγορία (ηλικίας) από αυτή που αναλογεί στην ηλικία
του, αφού προηγουμένως το Σωματείο του ενημερώσει γραπτώς την ομοσπονδία με την υποβολή του
δελτίου συμμετοχής. Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.
13. Οι αγώνες του Περιφερειακό Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας θα διεξάγονται σε κατάλληλο αγωνιστικό
χώρο ταυτόχρονα με τους αγώνες των ακαδημιών. Το πρόγραμμα των αγώνων καταρτίζεται σε
συνεργασία όλων των σωματείων των Επαρχιών Λευκωσίας -Λάρνακας- Αμμοχώστου και Λεμεσού Πάφου και υποβάλλονται στην ΤΕ ένα μήνα πριν την έναρξη του αγωνιστικού προγράμματος.
14. Τα λεφτά από τις εισπράξεις των συμμετοχών των αθλητών που θα λαμβάνουν μέρος στους αγώνες θα
μένουν στο Σωματείο μέλος της ΚΟΤΟΞ που θα διοργανώνει τον αγώνα, για κάλυψη των εξόδων του
αγώνα (γραμματεία, μετάλλια, μεταφορά υλικού κ.τ.λ.). Το Σωματείο που διοργανώνει τον αγώνα στις
Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις είναι υποχρεωμένο να πληρώνει στην ΚΟΤΟΞ €4 για κάθε αθλητή/τρια
που συμμετέχει στον αγώνα. Το σωματείο που διοργανώνει τον αγώνα εκτός Ομοσπονδιακών
εγκαταστάσεων θα πληρώνει στην ΚΟΤΟΞ €3 για κάθε αθλητή/τρια.
15. Σωματείο που δεν πληρώνει τα €4 ή τα €3, ανάλογα με την επαρχία, στην ΚΟΤΟΞ για κάθε συμμετοχή
εντός 10 ημερών από το τέλος του αγώνα, θα χάνει το δικαίωμα να διοργανώσει ξανά αγώνα της
ομοσπονδίας για τα επόμενα τρία χρόνια.
16. Κάθε Σωματείο καταβάλλει, πριν την έναρξη του αγώνα, €10 για κάθε αθλητή/τρια που έχει δηλώσει
στο Δελτίο Συμμετοχής. Δεν επιστρέφονται λεφτά για αθλητές που δεν αγωνίστηκαν.
17. Αθλητές που δεν είναι γραμμένοι στην κλήρωση δεν μπορούν να προπονούνται κατά την διάρκεια
αγώνα ή ημερίδας.
Την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα διεξαχθεί Περιφερειακό Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας. Ο τρόπος
διεξαγωγής, οι αποστάσεις που θα ρίχνουν οι αθλητές/τριες κάθε κατηγορίας, θα αποφασιστούν
μετά από διάλογο με τα σωματεία και ανταλλαγή απόψεων.
18. Οι Κατηγορίες αθλητών της ΚΟΤΟΞ για την αγωνιστικό έτος 2017-2018 πρέπει να τηρούνται αυστηρά δεν
μπορούν σωματεία να δημιουργούν άλλες κατηγορίες μετά την έναρξη του Πρωταθλήματος.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2017 – 2018
1. Το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ακαδημιών διεξάγεται με ευθύνη όλων των Σωματείων των
Περιφερειών Λευκωσίας – Λάρνακας - Αμμοχώστου και Λεμεσού - Πάφου αντίστοιχα (μέχρι να οριστούν
περιφερειακές επιτροπές). Οι κριτές θα ορίζονται από την ΤΕΔ και θα έχουν την ευθύνη για την ομαλή
διεξαγωγή των αγώνων και την τήρηση όλων των κανονισμών διεξαγωγής αγώνων τοξοβολίας. Μετά το
τέλος του αγώνα πρέπει να συμπληρώνουν φύλλο αγώνος το οποίο θα υποβάλλουν στην ΤΕΔ και στο ΔΣ.
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2. Πριν την έναρξη του Περιφερειακό Πρωταθλήματος θα ορίζονται τα υπεύθυνα σωματεία για την
οργάνωση του κάθε αγώνα.
3. Το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Λεμεσού –Πάφου αποτελείται από έξη (6) αγώνες και βαθμολογούνται οι
καλύτεροι πέντε (5) και για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Λευκωσίας – Λάρνακας - Αμμοχώστου
αποτελείται από έξη (6) αγώνες και βαθμολογούνται οι καλύτεροι πέντε (5) για την κατάταξη στο
πρωτάθλημα.
4. Οι αθλητές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία (Λευκωσίας – Λάρνακας - Αμμοχώστου και ΛεμεσούΠάφου) αγωνίζονται όλοι την ίδια ημέρα, ώρα και αγωνιστικό χώρο.
5. Στολή Σωματείων: Στους επίσημους αγώνες και ημερίδες, όλοι οι αθλητές και αθλήτριες πρέπει να είναι
ομοιόμορφα ντυμένοι με την στολή του Σωματείου τους (μπλούζα παντελόνι/φούστα). Παπούτσια
επιτρέπονται όλα τα αθλητικά είδη εκτός από σανδάλια (κανονισμός FITA). Απαγορεύετε οιοδήποτε
χρώμα παραλλαγής. Τονίζουμε ότι σε αθλητές που δεν φέρουν την αθλητική στολή του Σωματείου τους,
την πρώτη φορά θα γίνεται προφορική παρατήρηση από τον Κριτή του Αγώνα και εάν επαναληφθεί σε
οποιοδήποτε επόμενο αγώνα τότε:
α) δεν θα τους επιτραπεί η συμμετοχή στον συγκεκριμένο αγώνα και
β) θα αφαιρείται ένας (1) βαθμός από το Σωματείο που ανήκει ο αθλητής.
Το κάθε Σωματείο πρέπει να δηλώσει στη ΚΟΤΟΞ τη στολή και τα χρώματα του Σωματείου πριν
την έναρξη του πρωταθλήματος.
6. Στους αγώνες Ακαδημιών 2017-2018 μπορούν να λάβουν μέρος όσοι αθλητές/τριες είναι:
α) Εγγεγραμμένοι/ες στο αθλητικό μητρώο της ΚΟΤΟΞ . Κόστος εγγραφής €10.
β) Έχουν δηλωθεί στο ειδικό έντυπο συμμετοχής μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.
γ) Έχει καταβληθεί το κόστος συμμετοχής από το σωματείο τους σε κάθε αγώνα. Κόστος
συμμετοχής €10.
δ) Είναι κάτοχοι του Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ.
Ε) Η ΚΟΤΟΞ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που συμβαίνει στις
εγκαταστάσεις της ή σε οποιαδήποτε πόλη.
στ) Έχουν συμπληρώσει το 7 έτος της ηλικίας τους
7. Με τη λήξη του αγωνιστικού προγράμματος θα γίνει αξιολόγηση όλων των αθλητών Ακαδημιών, για
μετακίνηση τους στη Β΄ Κατηγορία σε συνεργασία με τους προπονητές των σωματείων. Αθλητής μπορεί
να παραμείνει στις Ακαδημίες, αν το επιθυμεί μέχρι και 3 αγωνιστικές περιόδους (συμμετοχή έστω και
σε ένα αγώνα σε μια αγωνιστική περίοδο θεωρείται ως συμμετοχή στην δεδομένη αγωνιστική περίοδο)
με εξαίρεση των αθλητών και αθλητριών που ηλικιακά είναι κάτω των 14 ετών. Μετά την παρέλευση
των 3 αγωνιστικών περιόδων πρέπει να μεταπηδήσει στην Β’ Κατηγορία.
8. Στις Ακαδημίες θα επιτρέπονται τόξα εκπαιδευτικά όπως ορίζονται στο νόμο περί μη πυροβόλων όπλων
(για να τεντωθεί η χορδή χρειάζεται λιγότερο από 15 κιλά #34), με στόχαστρο, clicker, plunger και
μακρύ stabilizer μόνο. Στους αγώνες Ακαδημιών οι αθλητές θα ρίχνουν 6 βολές των 6 βελών κάθε μια
σε χρόνο 4 λεπτών (240΄).
9. Τα λεφτά από τις εισπράξεις των συμμετοχών των αθλητών που θα λαμβάνουν μέρος στους αγώνες
Ακαδημιών θα μένουν στο Σωματείο μέλος της ΚΟΤΟΞ που θα διοργανώνει τον αγώνα, για κάλυψη των
εξόδων του αγώνα (γραμματεία, μετάλλια, μεταφορά υλικού κ.τ.λ.). Το Σωματείο που διοργανώνει τον
αγώνα στις Ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις είναι υποχρεωμένο να πληρώνει στην ΚΟΤΟΞ €4 για κάθε
αθλητή/τρια που συμμετέχει στον
10. αγώνα. Το σωματείο που διοργανώνει τον αγώνα εκτός Ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων θα πληρώνει
στην ΚΟΤΟΞ €3 για κάθε αθλητή/τρια.
11. Σωματείο που δεν πληρώνει τα €4 ή τα €3, ανάλογα με την επαρχία, στην ΚΟΤΟΞ για κάθε συμμετοχή
εντός 10 ημερών από το τέλος του αγώνα, θα χάνει το δικαίωμα να διοργανώσει ξανά αγώνα της
ομοσπονδίας για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο διοργανωτής θα τηρεί πίνακα αποτελεσμάτων και
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πρωταθλήματος για τις Ακαδημίες, σύμφωνα με το σύστημα βαθμολογίας που ακολουθεί η ΚΟΤΟΞ και
θα κοινοποιεί τον πίνακα βαθμολογίας στο γραφείο της ΚΟΤΟΞ.
12. Κάθε Σωματείο καταβάλλει, πριν την έναρξη του αγώνα, €10 για κάθε αθλητή/τρια που έχει δηλώσει στο
Δελτίο Συμμετοχής. Δεν επιστρέφονται λεφτά για αθλητές που δεν αγωνίστηκαν
13. Η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα με 15 ημέρες προειδοποίηση να μεταφέρει κάποιον αγώνα
πρωταθλήματος σε άλλη ημερομηνία. Σε έκτακτες περιπτώσεις και όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι αυτό
μπορεί να γίνει και με μικρότερη προειδοποίηση. Η ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το
πρόγραμμα ενός αγώνα εάν ο αριθμός των συμμετοχών ξεπερνά τη χωρητικότητα του αγωνιστικού
χώρου ή αν συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι. Τα σωματεία θα ενημερώνονται για τυχόν αλλαγή (αν ο
λόγος είναι οι πολλές συμμετοχές) μετά την υποβολή των δελτίων συμμετοχής.
14. Αθλητής μπορεί να μεταπηδήσει σε πιο ψηλή κατηγορία (ηλικίας) από αυτή που αναλογεί στην ηλικία
του, αφού προηγουμένως το Σωματείο του ενημερώσει γραπτώς την ομοσπονδία με την υποβολή του
δελτίου συμμετοχής. Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.
15. Το πρόγραμμα των αγώνων των ακαδημιών καταρτίζεται σε συνεργασία όλων των σωματείων των
Επαρχιών Λευκωσίας –Λάρνακας - Αμμοχώστου και Λεμεσού - Πάφου και υποβάλλονται στην ΤΕ ένα
μήνα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
16. Αθλητές που δεν είναι γραμμένοι στην κλήρωση δεν μπορούν να προπονούνται κατά την διάρκεια του
αγώνα.
17. Οι Κατηγορίες αθλητών της ΚΟΤΟΞ για την αγωνιστικό έτος 2017-2018 πρέπει να τηρούνται αυστηρά δεν
μπορούν σωματεία να δημιουργούν άλλες κατηγορίες μετά την έναρξη του Πρωταθλήματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
1
1ος
2ος
3ος
4ος
2
3

4
5

Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα οι αθλητές/τριες παίρνουν βαθμούς σύμφωνα με την τελική
κατάταξη τους σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος
25 βαθμούς
5ος
14 βαθμούς
9ος
8 βαθμούς
13ος 4 βαθμούς
22 βαθμούς
6ος
12 βαθμούς
10ος
7 βαθμούς
14ος 3 βαθμούς
19 βαθμούς
7ος
10 βαθμούς
11ος
6 βαθμούς
15ος 2 βαθμούς
16 βαθμοί
8ος
9 βαθμοί
12ος
5 βαθμούς
16ος 1 βαθμούς
Η τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος βγαίνει από το σύνολο των βαθμών όλων των
αγώνων πρωταθλήματος αφού αφαιρεθεί ο χειρότερος αγώνας κάθε αθλητή/τριας.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο αθλητών γίνεται η επιλογή του νικητή από τις περισσότερες
πρώτες θέσεις ή δεύτερες ή τρίτες. Σε περίπτωση που συνεχίζει η ισοπαλία, κερδίζει ο
αθλητής με το ψηλότερο 2x70 m 2x60 m 2x50 m της χρονιάς και εάν συνεχίζει ισοπαλία τα
επόμενα αποτελέσματα.
Για να υπάρχει ομαδικό πρωτάθλημα σε μια κατηγορία, πρέπει να αγωνίζονται τουλάχιστον 4
ομάδες.
O τρόπος βαθμολογίας στο Ομαδικό πρωτάθλημα είναι όπως στο ατομικό αλλά δεν
αφαιρείται ο χειρότερος αγώνας.
α) Στο Ομαδικό μπορούν να λαμβάνουν μέρος μικτές ομάδες (Άνδρες – Γυναίκες) από το
ίδιο σωματείο (όσοι αθλητές αγωνίζονται στα 70 m).
β) Την ομάδα θα αποτελούν οι αθλητές/τριες με τα 3 καλύτερα αποτελέσματα από τον
αγώνa κατάταξης (από αγώνα FITA Round λαμβάνονται υπ’ όψη τα αποτελέσματα της
απόστασης των 70 m). Αν επιθυμεί ο αρχηγός της ομάδας μπορεί να δηλώσει άλλους
αθλητές για να λάβουν μέρος στον Ολυμπιακό γύρο στην ομάδα του, μέχρι και μια ώρα
πριν την έναρξη του ομαδικού.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Η αξιολόγηση των σωματείων μελών της Κ.Ο.ΤΟΞ. βάσει της οποίας θα δίδεται οποιαδήποτε πιθανή
οικονομική βοήθεια ή βράβευση, καθορίζεται από τα πιο κάτω κριτήρια:
1. Για κάθε συμμετοχή αθλητή/τριας σε αγώνες στις κατηγορίες:
Α’ Κατηγορία
Κατηγορία MASTERS
Β’ Κατηγορία
Ακαδημιών

8 βαθμοί
6 βαθμοί
4 βαθμοί και
2 βαθμοί

Για κάθε άτομο που είναι δηλωμένο για συμμετοχή σε κάποιο αγώνα και δεν παρουσιάζεται, από το
Σωματείο που το δήλωσε, θα αφαιρούνται βαθμοί που αντιστοιχούν στην κατηγορία αυτού του αθλητή,
από το σύστημα αξιολόγησης των Σωματείων.

Σε αγώνες Outdoor/Indoor με τόξα RECURVE και COMPOUND:
Α’ Κατηγορία:
Σε κατηγορία τόξου (Ολυμπιακού - Σύνθετου), ή ηλικιακή κατηγορία όπου οι συμμετοχές είναι 14 ή
περισσότερες:
Στα Σωματεία των πρώτων επτά αθλητών/τρίων της τελικής κατάταξης δίδονται οι πιο κάτω βαθμοί :
1η θέση 14 βαθμούς 4η θέση 8 βαθμούς
7η θέση 2 βαθμούς
2η θέση 12 βαθμούς 5η θέση 6 βαθμούς
3η θέση 10 βαθμούς 6η θέση 4 βαθμούς
Σε κατηγορία τόξου (Ολυμπιακού - Σύνθετου), ή ηλικιακή κατηγορία στην οποία συμμετέχουν από 11 – 14
άτομα:
Στα Σωματεία των πρώτων έξι αθλητών/τρίων της τελικής κατάταξης δίδονται οι πιο κάτω βαθμοί:
1η θέση 12 βαθμούς
4η θέση 6 βαθμούς
2η θέση 10 βαθμούς
5η θέση 4 βαθμούς
η
3 θέση 8 βαθμούς
6η θέση 2 βαθμούς
Σε κατηγορία τόξου (Ολυμπιακού - Σύνθετου) ή ηλικιακή κατηγορία στην οποία συμμετέχουν 7 – 10
άτομα:
Στα Σωματεία των πρώτων τεσσάρων αθλητών/τρίων της τελικής κατάταξης δίδονται οι πιο κάτω βαθμοί:
1η θέση 8 βαθμούς 3 η θέση 4 βαθμούς
2η θέση 6 βαθμούς 4 η θέση 2 βαθμούς
Σε κατηγορία τόξου (Ολυμπιακού - Σύνθετου) ή ηλικιακή κατηγορία στην οποία συμμετέχουν μόνο 4-6
άτομα:
Στα Σωματεία των πρώτων τριών αθλητών/τρίων της τελικής κατάταξης δίδονται οι πιο κάτω βαθμοί:
1η θέση 6 βαθμούς 2η θέση 4 βαθμούς
3 η θέση 2 βαθμούς
Για κάθε μία νέα Παγκύπρια επίδοση, ατομική ή ομαδική, που θα γίνεται από αθλητές της Α’ κατηγορίας,
σε Αγώνες και Ημερίδες στην Κύπρο, και σε Αγώνες του εξωτερικού, το Σωματείο των Αθλητών θα παίρνει
5 βαθμούς.
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Κατηγορία MASTERS
Σε κατηγορία τόξου (Ολυμπιακού - Σύνθετου), η ηλικιακή κατηγορία όπου οι συμμετοχές είναι 14 ή
περισσότερες:
Στα Σωματεία των πρώτων επτά αθλητών/τρίων της τελικής κατάταξης δίδονται οι πιο κάτω βαθμοί :
1η θέση 7 βαθμούς 4η θέση 4 βαθμούς
7η θέση 1 βαθμούς
η
2η θέση 6 βαθμούς 5 θέση 3 βαθμούς
3η θέση 5 βαθμούς 6η θέση 2 βαθμούς
Σε κατηγορία τόξου (Ολυμπιακού - Σύνθετου), η ηλικιακή κατηγορία στην οποία συμμετέχουν από 11 – 14
άτομα:
Στα Σωματεία των πρώτων έξι αθλητών/τρίων της τελικής κατάταξης δίδονται οι πιο κάτω βαθμοί:
1η θέση 6 βαθμούς
4η θέση 3 βαθμούς
2η θέση 5 βαθμούς
5η θέση 3 βαθμούς
3η θέση 4 βαθμούς
6η θέση 1 βαθμούς
Σε κατηγορία τόξου (Ολυμπιακού - Σύνθετου) η ηλικιακή κατηγορία στην οποία συμμετέχουν 7 – 10
άτομα:
Στα Σωματεία των πρώτων τεσσάρων αθλητών/τρίων της τελικής κατάταξης δίδονται οι πιο κάτω βαθμοί:
1η θέση 4 βαθμούς 3 η θέση 2 βαθμούς
2η θέση 3 βαθμούς 4 η θέση 1 βαθμούς
Σε κατηγορία τόξου (Ολυμπιακού - Σύνθετου) η ηλικιακή κατηγορία στην οποία συμμετέχουν μόνο 4
άτομα:
Στα Σωματεία των πρώτων τριών αθλητών/τρίων της τελικής κατάταξης δίδονται οι πιο κάτω βαθμοί:
1 η θέση 3 βαθμούς 3 η θέση 1 βαθμό
2 η θέση 2 βαθμούς

Β’ Κατηγορία
Σε κατηγορία τόξου (Ολυμπιακού - Σύνθετου ) ή ηλικιακή κατηγορία όπου οι συμμετοχές είναι 14 ή
περισσότερες:
Στα Σωματεία των πρώτων επτά αθλητών/τρίων της τελικής κατάταξης δίδονται οι πιο κάτω βαθμοί :
1η θέση 7 βαθμούς 4 η θέση 4 βαθμούς 7 η θέση 1 βαθμό
2η θέση 6 βαθμούς 5 η θέση 3 βαθμούς
3 η θέση 5 βαθμούς 6 η θέση 2 βαθμούς
Σε κατηγορία τόξου (Ολυμπιακού - Σύνθετου ) ή ηλικιακή κατηγορία στην οποία συμμετέχουν από 11 – 14
άτομα:
Στα Σωματεία των πρώτων έξι αθλητών/τρίων της τελικής κατάταξης δίδονται οι πιο κάτω βαθμοί:
1 η θέση 6 βαθμούς 4 η θέση 3 βαθμούς
2 η θέση 5 βαθμούς 5 η θέση 2 βαθμούς
3 η θέση 4 βαθμούς 6 η θέση 1 βαθμό
Σε κατηγορία τόξου (Ολυμπιακού - Σύνθετου) ή ηλικιακή κατηγορία στην οποία συμμετέχουν 5 – 10 άτομα:
Στα Σωματεία των πρώτων τεσσάρων αθλητών/τρίων της τελικής κατάταξης δίδονται οι πιο κάτω βαθμοί:
1 η θέση 4 βαθμούς 3 η θέση 2 βαθμούς
2 η θέση 3 βαθμούς 4 η θέση 1 βαθμό
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Σε κατηγορία τόξου (Ολυμπιακού - Σύνθετου) ή ηλικιακή κατηγορία στην οποία συμμετέχουν μόνο
4 άτομα:
Στα Σωματεία των πρώτων τριών αθλητών/τρίων της τελικής κατάταξης δίδονται οι πιο κάτω
βαθμοί:
1 η θέση 3 βαθμούς 3 η θέση 1 βαθμό
2 η θέση 2 βαθμούς

Αξιολόγηση Ακαδημιών
Θα αξιολογείται μόνο η συμμετοχή των αθλητών των σωματείων στους αγώνες του αγωνιστικού
προγράμματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΤΟΞ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 2018
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

Face/απόσταση
OUTDOOR WA
2x70m / 2x60m WA
Round

Face/
απόσταση
INDOOR

Face/
απόσταση
OUTDOOR

Α/ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ

Face/
απόσταση
INDOOR

1

Cadet Αγόρια

μέχρι 17 χρονών
U17

Ø 40 -18m

Ø122 – 2x60 m

Ø 40 -18m

Ø80- (5-10)
2x50m

2

Cadet Κορίτσια

μέχρι 17 χρονών
U17

Ø 40 -18m

Ø122 – 2x60 m

Ø 40 -18m

Ø80- (5-10)
2x50m

3

Junior Ανδρών

μέχρι 20 χρονών
U20

triple spot
Ø 40 – 18m

Ø122 – 2x70 m

triple spot
Ø 40 – 18m

Ø80- (5-10)
2x50m

4

Junior Γυναικών

μέχρι 20 χρονών
U20

triple spot
Ø 40 – 18m

Ø122 – 2x70 m

triple spot
Ø 40 – 18m

Ø80- (5-10)
2x50m

5

Ανδρών

+21χρονών

triple spot
Ø 40 – 18m

Ø122 – 2x70 m

triple spot
Ø 40 – 18m

Ø80- (5-10)
2x50m

6

Γυναικών

+21χρονών

triple spot
Ø 40 – 18m

Ø122 – 2x70 m

triple spot
Ø 40 – 18m

Ø80- (5-10)
2x50m

7

Masters
Γυναικών

+50

triple spot
Ø 40 – 18m

Ø122 – 2x60 m

triple spot
Ø 40 – 18m

Ø80- (5-10)
2x50m

8

Masters Ανδρών

+50

triple spot
Ø 40 – 18m

Ø122 – 2x60 m

triple spot
Ø 40 – 18m

Ø80- (5-10)
2x50m

Κανονισμός της WA:
• Αθλητής μπορεί να συμμετάσχει σε αγώνες στην κατηγορία CADET όταν ο αγώνας διεξάγεται μέχρι ή και
τη χρονιά που ο αθλητής έχει τα 17α του γενέθλια.
• Αθλητής μπορεί να συμμετάσχει σε αγώνες εφήβων ή νεανίδων όταν ο αγώνας διοργανώνεται μέχρι ή
και
τη χρονιά που ο αθλητής έχει τα 20α του γενέθλια.
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Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α/ Α

ΚΑΤΗΟΡΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΗΛΙΚΙΑ

Face/
απόσταση
INDOOR

Face / απόσταση
OUTDOOR
2x50 m / 2x30 m

Face/
απόσταση
INDOOR

Face/
απόσταση
OUTDOOR

1

Παίδων

μέχρι 14 χρονών U14

Ø 60 – 18 m

Ø80 – 30 m

Ø 60 -18 m

Ø80 – 30 m

2

Κορασίδων

μέχρι 14 χρονών U14

Ø 60 – 18 m

Ø80 – 30 m

Ø 60 -18 m

Ø80 – 30 m

3

Cadet Αγόρια

μέχρι 17 χρονών U17

Ø 40 – 18 m

Ø122 – 50 m

Ø 40 – 18 m

Ø80 – 50 m

4

Cadet Κορίτσια

μέχρι 17 χρονών U17

Ø 40 – 18 m

Ø122 – 50 m

Ø 40 – 18 m

Ø80 – 50 m

5

Junior Ανδρών

μέχρι 20 χρονών U20

Ø 40 – 18 m

Ø80 – 50 m

Ø 40 – 18 m

Ø80 – 50 m

6

Junior Γυναικών

μέχρι 20 χρονών U20

Ø 40 – 18 m

Ø80 – 50 m

Ø 40 – 18 m

Ø80 - 50 m

7

Γυναικών

+21 χρονών

Ø 40 – 18 m

Ø80 – 50 m

Ø 40 – 18 m

8

Ανδρών

+21 χρονών

Ø 40 – 18 m

Ø80 – 50 m

Ø 40 – 18 m

9

Masters Γυναικών

+50

Ø 40 – 18 m

Ø80 – 50 m

Ø 40 – 18 m

Masters Ανδρών

+50

Ø 40 – 18 m

Ø80 – 50 m

10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

Ø 40 – 18 m

Ø80- (5-10)-50
m
Ø80- (5-10)-50
m
Ø80- (5-10)-50
m
Ø80- (5-10)-50
m

ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

Face/
απόσταση
INDOOR

Face /απόσταση
OUTDOOR
30 m / 20 m

Face/
απόσταση
INDOOR

Face/
απόσταση
OUTDOOR

Ø122 -12m

Ø122 -12m

Ø122 -12m

Ø122 -12m

Ø122- 12m

Ø122- 12m

Ø122- 12m

Ø122- 12m

Ø 80 – 18 m

Ø122 – 20 m

Ø 80 -18 m

Ø122 - 20 m

Ø 80 –18 m

Ø122 – 20 m

Ø 80 -18 m

Ø122 - 20 m

μέχρι 14 χρονών U14

Ø 80 – 18 m

Ø122 – 30 m

Ø 80 -18 m

Ø122 – 30 m

Κορασίδων

μέχρι 14 χρονών U14

Ø 80 – 18 m

Ø122 – 30 m

Ø 80 -18 m

Ø122 – 30 m

7

Cadet Αγόρια

μέχρι 17 χρονών U17

Ø 60 – 18 m

Ø122 – 30 m

Ø 60 – 18 m

Ø122 – 30 m

8

Cadet Κορίτσια

μέχρι 17 χρονών U17

Ø 60 – 18 m

Ø122 – 30 m

Ø 60 – 18 m

Ø122 – 30 m

9

Junior Ανδρών

μέχρι 20 χρονών U20

Ø 60 – 18 m

Ø80 – 30 m

Ø 60 – 18 m

Ø80 – 30 m

10

Junior Γυναικών

μέχρι 20 χρονών U20

Ø 60 – 18 m

Ø80 – 30 m

Ø 60 – 18 m

Ø80 – 30 m

11

Γυναικών

+21 χρονών

Ø 60 – 18 m

Ø80 – 30 m

Ø 60 – 18 m

Ø80 – 30 m

12

Ανδρών

+21 χρονών

Ø 60 – 18 m

Ø80 – 30 m

Ø 60 – 18 m

Ø80 – 30 m

Α/ Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

Βενιαμίν αγοριών

2

Βενιαμίν
Κοριτσιών

3

Παμπαίδες

4

Πανκορασίδες

5

Παίδων

6

ΗΛΙΚΙΑ

μέχρι 10 χρονών
U10
μέχρι 10 χρονών
U10
μέχρι 12 χρονών
U12
μέχρι 12 χρονών
U12

ον
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Ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων Ακαδημιών και Β’ Κατηγορίας:
(Α) ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
1 21/10/2017
Σωματεία Λ/σιας-Λάρνακας-- Αμ/ώστου
2 18/11/2017
Σωματεία Λ/σιας-Λάρνακας-- Αμ/ώστου

12m, 20m, 30m, 50m
12m, 20m, 30m, 50m

Σωματεία Λ/σιας
Σωματεία Λ/σιας

3
4

20/01/2018
24/02/2018

Σωματεία Λ/σιας-Λάρνακας-- Αμ/ώστου
Σωματεία Λ/σιας-Λάρνακας-- Αμ/ώστου

12m, 20m, 30m, 50m
12m, 20m, 30m, 50m

Σωματεία Λ/σιας
Σωματεία Λ/σιας

5

10/03/2018

Σωματεία Λ/σιας-Λάρνακας-- Αμ/ώστου

12m, 20m, 30m, 50m

Σωματεία Λ/σιας

6

21/04/2018

Σωματεία Λ/σιας-Λάρνακας-- Αμ/ώστου

12m, 20m, 30m, 50m

Σωματεία Λ/σιας

(Β) ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΠΑΦΟΥ
1 8/10/2017
Σωματεία Λ/σου-Πάφου
2 12/11/2017
Σωματεία Λ/σου-Πάφου
3 10/12/2017
Σωματεία Λ/σου-Πάφου
4 04/02/2018
Σωματεία Λ/σου-Πάφου
5 15/04/2018
Σωματεία Λ/σου-Πάφου
6 06/05/2018
Σωματεία Λ/σου-Πάφου

12m, 20m, 30m, 50m
12m, 20m, 30m, 50m
18m
12m, 20m, 30m, 50m
12m, 20m, 30m, 50m
12m, 20m, 30m, 50m

ΣΕΚΕ Πάφου
Οδυσσέας Λ/σου
Κοσμόπολης Λ/σου
Σ.Τ. Πέγεια
Κ.Ν. Ακρούντας
Σ.Τ. Πάφου

(Γ) Όλων Των Επαρχιών Παγκύπρια
1

13/05/2018

Όλα τα Σωματεία Παγκύπρια

ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ FINAL 8

Π.Ο. Μουταγιάκας

Διευκρινήσεις:
Κατηγορίες «U» για Β’ Κατηγορία & Ακαδημίες μόνο:
«U10» Συμμετέχουν αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα 10 μέχρι τις 31/8/2017
«U12» Συμμετέχουν αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 μέχρι τις 31/8/2017
«U14» Συμμετέχουν αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα 14 μέχρι τις 31/8/2017
«U17» Συμμετέχουν αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει τα 17 μέχρι τις 31/8/2017
Φύλλα Αποτελεσμάτων- Score Cards:
Επειδή αρκετά Σωματεία το έχουν ζητήσει αποφασίστηκε όπως επανέλθει το πράσινο Αντίγραφο των
φύλων Αποτελεσμάτων-Score Cards.
Διοργάνωσης αγώνα Final 8:
Πριν από τον συγκεκριμένο αγώνα η Ομοσπονδία θα ζητήσει τις απόψεις όλων των Σωματείων για τον
τρόπο διεξαγωγής του.

