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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
(ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ)

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ
1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Τεχνικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των και Εθνικών
Ομάδων της Κύπρου.
2. Σκοπός των κανονισμών αυτών είναι η σαφής ρύθμιση των σχέσεων της διοίκησης της ΚΟΤΟΞ
με τους συμμετέχοντες υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην λειτουργία των Εθνικών Ομάδων.
Ειδικότερα οι κανονισμοί έχουν στόχο τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, ευθυνών, καθηκόντων
και υποχρεώσεων των αρμοδίων οργάνων ή και προσώπων που εμπλέκονται με οποιοδήποτε
τρόπο στην συγκρότηση, προετοιμασία και αποστολή των εθνικών Ομάδων.
3. Για οποιοδήποτε θέμα δεν γίνεται πρόβλεψη στον κανονισμό αυτό αρμόδιο να αποφασίσει είναι
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ.
4. Οι κανονισμοί αυτοί δεν αναιρούν αλλά συμπληρώνουν τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της
ΚΟΤΟΞ.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΓΕΝΙΚΑ
1. Αθλητής/τρια που καλείται στις Ποεθνικές/Εθνικές Ομάδες αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις
διατάξεις των κανονισμών αυτών καθώς και τις διατάξεις του Καταστατικού και των Εσωτερικών
Κανονισμών της ΚΟΤΟΞ.
2. Οι Εθνικές Ομάδες συγκροτούνται αποκλειστικά από Κύπριους αθλητές/τριες που είναι
κανονικά εγγεγραμμένοι στην δύναμη σωματείου που υπάγεται στην ΚΟΤΟΞ ή άλλη
αναγνωρισμένη από την WA ομοσπονδία ή Κύπριους αθλητές που έχουν πάρει μετεγγραφή σε
συλλόγους του εξωτερικού.
Σε ειδικές περιπτώσεις όπου οι διεθνείς κανονισμοί το επιτρέπουν και μετά από σχετική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΤΟΞ, στις Εθνικές Ομάδες μπορούν να
συμμετέχουν και αθλητές που δεν έχουν την Κυπριακή Υπηκοότητα.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Την διοικητική εξουσία για την σύσταση, επίβλεψη και εποπτεία των Εθνικών Ομάδων έχει
αποκλειστικά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ αποφασίζει για τη σύσταση των Εθνικών
Ομάδων που έχουν κατά το δυνατόν μόνιμο χαρακτήρα και απευθύνει εγγράφως
προσκλήσεις προς τους αθλητές μέσω των σωματείων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ επίσης :
α. Ορίζει την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων όπως επίσης και τους αρχηγούς αποστολής
καθώς και εφόρους / συνοδούς των Εθνικών Ομάδων.
β. Διορίζει τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές των Εθνικών Ομάδων και βοηθούς
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προπονητές αν κρίνεται αναγκαίο.
γ. Καθορίζει τις κάθε φύσεως απολαβές των αθλητών των Εθνικών Ομάδων όπως
κίνητρα, οδοιπορικά, πριμ κλπ. τα οποία κοινοποιούνται εγγράφως στους αθλητές.
δ. Επιλαμβάνεται και επιλύει τυχόν διαφωνίες ή διαφορές που δυνατόν να προκύψουν
μεταξύ των Ομοσπονδιακών Προπονητών και των προπονητών των συλλόγων ενώ
σε περίπτωση ανάγκης επείγουσας επίλυσης της διαφοράς αποφασίζει η
γραμματεία της ΚΟΤΟΞ.
ε. Αποφασίζει για την συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων σε διεθνείς επίσημους ή
φιλικούς αγώνες ή και διοργανώσεις.
στ. Επιλαμβάνεται των κάθε φύσεως καταγγελιών κατά μελών των Εθνικών Ομάδων
επιβάλλοντας ποινές ή παραπέμποντας τους αν το κρίνει αναγκαίο στην Δικαστική
Επιτροπή της ΚΟΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
1. Η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ και
στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των Εθνικών Ομάδων ενώ σ’ αυτή μετέχουν
ex officio οι εκάστοτε αρχηγοί αποστολής και έφοροι / συνοδοί των Εθνικών Ομάδων.
2. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των μελών του ΔΣ της ΚΟΤΟΞ.
3. Η θητεία της Επιτροπής είναι ίδια μ’ εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου που την εκλέγει ενώ
οποιοδήποτε μέλος της μπορεί ν’ αντικατασταθεί σ’ οποιανδήποτε χρονική περίοδο, αν
αυτό κριθεί αναγκαίο.
4. Κατά τις συνεδρίες της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά τα οποία δίδονται στα μέλη της
καθώς και στα μέλη του ΔΣ.
5.Η Επιτροπή έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία
των Εθνικών Ομάδων.
6. Ειδικότερα η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων :
α. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις εν ισχύει αποφάσεις του,
τους εφόρους / συνοδούς των Εθνικών Ομάδων.
β. Συνεργάζεται με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές για την αρχική επιλογή των
αθλητών των ομάδων.
γ. Συνεργάζεται στενά με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές για τον καταρτισμό του
προγράμματος προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων.
δ. Παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη της προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων σύμφωνα
με το πρόγραμμα που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς
προπονητές.
ε. Επιλαμβάνεται θεμάτων διοικητικής φύσεως που προκύπτουν κατά την περίοδο της
προετοιμασίας.
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στ. Είναι αρμόδια αλλά και υποχρεωμένη να καταγγέλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο
περιπτώσεις απειθαρχίας, αδικαιολόγητης απουσίας αθλητών από αγώνες ή και
προπονήσεις καθώς και οποιαδήποτε αντιαθλητική συμπεριφορά από
οποιοδήποτε μέλος των Εθνικών Ομάδων ( αθλητές, τεχνικό τιμ,).
ζ. Μελετά θέματα της αρμοδιότητας της και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1. Σε κάθε περίπτωση που Εθνική Ομάδα πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό για αγωνιστικές
υποχρεώσεις ή και σε ειδικές περιπτώσεις σε αγώνες του Εσωτερικού και εάν κριθεί
απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ, ορίζεται αρχηγός αποστολής.
3. Ο Αρχηγός αποστολής είναι πάντοτε μέλος του ΔΣ της ΚΟΤΟΞ και ορίζεται από αυτή εκτός αν
αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ, οπότε αυτός ορίζεται από τα
υπόλοιπα μέλη του και σύμφωνα με τους ισχύοντες προς τούτο κανονισμούς του.
4. Ο αρχηγός αποστολής είναι υπεύθυνος για την κατά τον καλύτερο τρόπο και από κάθε
άποψη επιτυχία της αποστολής και ειδικότερα :
α. Η ευθύνη του για την αποστολή αρχίζει με τον διορισμό του.
β.

Παρακολουθεί και συντονίζει σε συνεργασία με τον συνοδό όλες τις
προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την ετοιμασία της αποστολής και
ελέγχει:
1. Την ύπαρξη διαβατηρίων από όλα τα μέλη της αποστολής.
2. Την έκδοση ομαδικού ταξιδιωτικού εγγράφου ή και προξενικής θεώρησης
όπου χρειάζεται.
3. Την έκδοση των εισιτηρίων της αποστολής.

γ. Επιβλέπει την ετοιμασία του φακέλου της αποστολής με όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες και έγγραφα που απαιτούνται.
δ. Παραλαμβάνει από την ΚΟΤΟΞ την επιταγή με τα χρήματα που θα πάρει μαζί του
για τους σκοπούς της αποστολής.
ε. Μεριμνά σε συνεργασία με τον συνοδό για τις άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις των
αθλητών από και προς τις προπονήσεις και τους αγώνες.
στ. Φροντίζει σε συνεργασία με τον συνοδό για τον εφοδιασμό των Εθνικών Ομάδων
με το κατάλληλο αθλητικό υλικό ( στολές,) και την σωστή διάθεση του καθώς και
την παραλαβή και επιστροφή του στην ΚΟΤΟΞ.
ζ. Επιμελείται της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των αθλητών της ομάδας.
η. Παρακολουθεί μαζί με τον προπονητή και τον συνοδό τόσο την αγωνιστική όσο και
την εξωαγωνιστική συμπεριφορά των αθλητών και εισηγείται στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ μέτρα για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων με
δυσμενείς επιπτώσεις στην απόδοση και στο κλίμα των ομάδων.
θ. Επιμελείται με την βοήθεια όλων των εμπλεκομένων στην δημιουργία κλίματος
ομόνοιας και φιλίας μεταξύ των αθλητών και σεβασμού προς την πειθαρχία.
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ι. Από την ώρα της συγκέντρωσης των μελών της αποστολής για την αναχώρηση και
μέχρι την επιστροφή είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση πειθαρχίας και καλής
συμπεριφοράς από μέρους τους.
ια. Επιλύει σε συνεργασία με τον συνοδό επιτόπου όλα τα προβλήματα που
παρουσιάζονται εκτός αν πρόκειται για πολύ σοβαρό θέμα που ξεφεύγει της
αρμοδιότητας του οπότε επικοινωνεί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της
ΚΟΤΟΞ για λήψη οδηγιών.
ιβ. Έχει τις απαραίτητες επαφές με τους υπόλοιπους αξιωματούχους των άλλων
αποστολών.
ιγ. Υποβάλλει σε συνεργασία με τον συνοδό προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ
αναλυτική έκθεση για την αποστολή καθώς και οικονομικό απολογισμό της
αποστολής με υποβολή όλων των αποδείξεων εξόδων.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
1. Ο Ομοσπονδιακός προπονητής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ.
2. Ο προπονητής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τεχνική προετοιμασία των Εθνικών
Ομάδων και τον έλεγχο και συντονισμό τους κατά την διάρκεια των υποχρεώσεων τους και
ειδικότερα :
α. Επιλέγει σε συνεργασία με την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων τους αθλητές που θα
συμμετέχουν στις Εθνικές Ομάδες σύμφωνα με το Αρθρο 13 Συγκρότηση Εθνικών
Ομάδων.
β. Εισηγείται προς το ΔΣ τους αθλητές που θα αποτελέσουν την τελική σύνθεση των
Αντιπροσωπευτικών Εθνικών Ομάδων.
γ. Ορίζει σε συνεργασία με την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων τον αρχηγό της ομάδας.
δ. Ετοιμάζει σε συνεργασία με την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων πρόγραμμα
προετοιμασίας των Ομάδων.
ε. Προετοιμάζει κατάλληλα τις ομάδες με θεωρητικές και πρακτικές προπονήσεις και
ημερίδες.
στ. Ευθύνεται για την εφαρμογή και εμπέδωση της πειθαρχίας στην ομάδα.
ζ. Υποβάλλει σε τακτά διαστήματα έκθεση για τις δραστηριότητες των ομάδων και του
ιδίου.
ι. Υποβάλλει σε συνεργασία με τους βοηθούς του τυχόν ανάγκες της ομάδας του σε
αθλητικό και άλλο υλικό.
ια.. Μετά το τέλος κάθε αποστολής υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή Εθνικών Ομάδων
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ΑΡΘΡΟ 7o : ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ο Βοηθός προπονητής των Εθνικής Ομάδων είναι ο άμεσος συνεργάτης του προπονητή και
εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτει αυτός, ενώ τον αντικαθιστά όταν αυτός αδυνατεί να
παρευρεθεί.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Η πρόσκληση στην Εθνική Ομάδα αποτελεί την ανώτερη τιμή και διάκριση για κάθε αθλητή.
2. Η συμμετοχή των αθλητών στις προπονήσεις και στους αγώνες των Εθνικών Ομάδων είναι
υποχρεωτική τόσο γι’ αυτούς όσο και για τα Σωματεία στα οποία ανήκουν. Σωματείο το
οποίο αρνείται να παραχωρήσει αθλητή του για τις ανάγκες των Εθνικών Ομάδων
υποπίπτει σε παράπτωμα και καταγγέλεται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΤΟΞ.
3. Αθλητής ο οποίος έχει επιλεγεί σαν μέλος Εθνικής Ομάδας και αδικαιολόγητα κατά την
κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί για οποιοδήποτε λόγο να
ανταποκριθεί στην κλήση του προπονητή για συμμετοχή σε αγώνα ή προπόνηση ή άλλη
εκδήλωση της ομάδας υποπίπτει σε παράπτωμα καταγγέλλεται στην Δικαστική Επιτροπή
της ΚΟΤΟΞ.
4. Αθλητής ο οποίος λόγω ανωτέρας βίας εμποδίζεται από του να λάβει μέρος στις
υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας, οφείλει εντός 24 ωρών από την λήψη της
κοινοποίησης σ’ αυτόν της κλήσης του, να ζητήσει εγγράφως μέσω του σωματείου του την
εξαίρεση του, αναφέροντας με σαφήνεια και ακρίβεια τους λόγους για τους οποίους
αδυνατεί να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.
5. Οι αθλητές των Εθνικών Ομάδων πρέπει να επιδιώκουν την δημιουργία πλήρους αθλητικής
προσωπικότητας, υποδείγματος για το κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα να διέπονται από τα
ακόλουθα γνωρίσματα:
α. Το Ολυμπιακό και αθλητικό ιδεώδες.
β. Την ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και προσπάθεια απόδοσης.
γ. Την πειθαρχία προς τις διατάξεις των αθλητικών Αρχών.

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Οι αθλητές υποχρεούνται :
α. Να τηρούν πιστά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, των Εσωτερικών
Κανονισμών και Καταστατικού της ΚΟΤΟΞ.
β. Να τηρούν επακριβώς τις διατάξεις τεχνικού, αθλητικού και πειθαρχικού χαρακτήρα
που τους κοινοποιεί η ΚΟΤΟΞ.
γ. Να παρευρίσκονται ανελλιπώς σ’ όλες τις εκδηλώσεις ( προπονήσεις, αγώνες,
συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, παραμονή σε ξενοδοχείο, camping κλπ ) που
διοργανώνει η ΚΟΤΟΞ και στις οποίες έχουν προσκληθεί.
δ. Να χρησιμοποιούν τα μέσα και τρόπους μεταφοράς που καθορίζει η ΚΟΤΟΞ.
ε. Να φοράνε στους αγώνες, προπονήσεις, μετακινήσεις, ταξίδια, παραμονές σε
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ξενοδοχεία κλπ το αθλητικό υλικό που τους έχει παραχωρήσει η ΚΟΤΟΞ.
στ. Σε περίπτωση ασθένειας ή και τραυματισμού να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση
ιατρού.
2. Κατά την διάρκεια των προπονήσεων οι αθλητές υποχρεούνται :
α. Να τηρούν ευλαβικά τις ώρες προπονήσεων όπως αυτές καθορίζονται από τους
προπονητές.
β. Να εμφανίζονται με την αθλητική στολή που τους έχει παραχωρήσει η ΚΟΤΟΞ.
γ. Να υπακούν πιστά και χωρίς αντιρρήσεις στις εντολές του προπονητή και να
καταβάλλουν την μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια ώστε να προετοιμαστούν
καλύτερα για να φτάσουν στο μέγιστο της ατομικής απόδοσης.
δ. Να προσέρχονται σ’ όλους τους ελέγχους που τους ορίζει η ΚΟΤΟΞ όπως
εργομετρικό έλεγχο, έλεγχο doping κλπ.
3. Κατά την διάρκεια των αποστολών / αγώνων οι αθλητές υποχρεούνται :
α. Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, του Αρχηγού
αποστολής, και του προπονητή όσον αφορά την διαμονή τους στο ξενοδοχείο.
β. Να προσέχουν την διατροφή τους.
γ. Να παίρνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα γι’ αποφυγή ασθένειας ζητώντας την
βοήθεια αρχηγού ή συνοδού.
δ. Να διάγουν ομαλή ζωή ιδιαίτερα κατά τις παραμονές των αγώνων.
ε. Να τηρούν πιστά τις εντολές του προπονητή όσον αφορά την τακτική του αγώνα.
στ. Να καταβάλλουν το μέγιστο των δυνάμεων τους για την επίτευξη αίσιου
αποτελέσματος.
ζ. Να συμπεριφέρονται κόσμια και συναδελφικά προς συμπαίκτες, αντιπάλους,
διαιτητές, φιλάθλους και ν’ αγωνίζονται με ψυχραιμία μέσα στα πλαίσια της
αθλητοπρέπειας και του φίλαθλου πνεύματος.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.

2.

Οι αθλητές οφείλουν σ’ όλες τις εκδηλώσεις να συμπεριφέρονται κόσμια και σύμφωνα με τις
οδηγίες της ΚΟΤΟΞ αποφεύγοντας τη δημιουργία επεισοδίων, πράξεων και γεγονότων τα
οποία ξεφεύγουν της αξιοπρέπειας, της τιμιότητας, της κοσμιότητας και της έννοιας του «
καλώς αγωνίζεσθε » - fair play.
Οι δηλώσεις, συμπεριφορά και συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε. όπως και όλους τους φιλάθλους
πρέπει να γίνονται ευπρόσδεκτα και εναρμονισμένες με τις αρχές της ΚΟΤΟΞ και τις
προσπάθειες για την εξύψωση και προβολή του αθλήματος.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
1. Η ΚΟΤΟΞ στους μετέχοντες στις Εθνικές Ομάδες καταβάλλει παροχές οι οποίες

Χορηγοί:

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

CYPRUS ARCHERY FEDERATION
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

καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
2. Οι παροχές των αθλητών διακρίνονται σε :
α. Τακτικές ή και έκτακτες οικονομικές παροχές ( κίνητρα, οδοιπορικά κλπ ).
β. Παροχές αθλητικού υλικού ( στολές, βέλη κλπ ).
γ. Πριμ διοργανώσεων και αγώνων.
3. Τα πριμ καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ ανάλογα με την
σπουδαιότητα της διοργάνωσης ή και του αγώνα και πριν από την έναρξη τους.
4. Όλες οι παροχές κοινοποιούνται στους αθλητές με την έναρξη της προετοιμασίας ή της
αγωνιστικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
1. Εκτός από το χρηματικό δώρο ( πριμ ) που έχει καθοριστεί η ΚΟΤΟΞ μπορεί να απονείμει
στα μέλη των Εθνικών Ομάδων ειδικές αγωνιστικές διακρίσεις ( πλακέτα, δίπλωμα, μετάλλιο
κλπ ) για την κατάκτηση ειδικής τιμητικής θέσης ή και αγωνιστικής διάκρισης.
2. Η ΚΟΤΟΞ μπορεί να απονείμει διάκριση ήθους ( δίπλωμα, πλακέτα, μετάλλιο της ΚΟΤΟΞ ή και
χρηματικό δώρο ) σε αθλητές οι οποίοι καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου δεν έχουν
τιμωρηθεί για παράβαση των κανονισμών και επίσης δείχνουν ιδιαίτερη συνέπεια και
υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις τους στον αγωνιστικό τομέα αλλά και υποδειγματική
συμπεριφορά στην ιδιωτική τους ζωή.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Συγκρότηση και Σύνθεση Αντιπροσωπευτικών
Εθνικών Ομάδων
1. Η Τεχνική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο ΔΣ της ΚΟΤΟΞ προς έγκριση τις
κατηγορίες Εθνικών Ομάδων, τα όρια για ένταξη αθλητών/τριών στην κάθε Ομάδα καθώς
επίσης και τον μέγιστο αριθμό αθλητών. Τα όρια αναθεωρούνται μια φορά το χρόνο πριν την
έναρξη της αγωνιστικής περιόδου
( ΟΙ Κατηγορίες και τα Όρια φαίνονται στο Παράρτημα 1)
2. Τα όρια για τις εθνικές ομάδες της ΚΟΤΟΞ, θα πρέπει να επιτευχθούν σε αναγνωρισμένους
αγώνες ή/και ημερίδες της ΚΟΤΟΞ σύμφωνα µε τους κανονισμούς της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Τοξοβολίας. Αθλητής/τρια που πετυχαίνει τα πιο πάνω όρια εντάσσεται αμέσως
στην εθνική της κατηγορίας του. Στην περίπτωση που περισσότεροι του μέγιστου αριθμού
αθλητών/τριών πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα επιλέγονται οι αθλητές/τριες µε τις
ψηλότερες επιδόσεις.
3. Η βαθμολόγια αξιολόγησης για κάθε αθλητή εξάγεται από το σύνολο των τριών τελευταίων
αγώνων με αναλογία 20% ο πιο παλιός αγώνας(Γ), 30% ο Δεύτερος παλαιότερος αγώνας(Β)
και 50% ο πρόσφατος αγώνας (Α). Μετά από κάθε νέο αγώνα αφαιρείται ο πιο παλιός αγώνας
(Γ) και την θέση του την παίρνει ο (Β). Την θέση του (Β) ο (Α) και ο νέος αγώνας παίρνει την
θέσει (Α).
4. Αθλητής που δεν συμμετείχε σε δυο από τους τρεις τελευταίους αγώνες τα αποτελέσματα
του δεν θα αξιολογούνται.
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5. Αθλητής που απουσιάζει σε ένα από τους τρείς τελευταίους αγώνες, για τον αγώνα που
απουσίαζε θα βαθμολογείτε ίσα με τους βαθμούς τους ενός από τους δυο αγώνες που έχει την
χαμηλότερη βαθμολογία.
6. Για να λάβει μέρος σε αγώνες εξωτερικού θα πρέπει ο αθλητής:
α. Να έχει το όριο της εθνικής ομάδας
β. Να υπερτερεί των άλλων συναθλητών του στην κατάταξη του Πίνακα της Εθνικής
Ομάδας
γ. Να είναι συνεπής στις προπονήσεις του.
δ. Να διακατέχεται από αθλητικό πνεύμα και ήθος και να μην δημιουργεί προβλήματα
στους αγώνες και στις προπονήσεις του.
ε. Η τελική απόφαση της στελέχωσης των Εθνικών ομάδων για αποστολή στο
εξωτερικό, εγκρίνεται από το Δ.Σ της Κ.Ο.ΤΟΞ.
στ. Τυχών παραβίαση των κανονισμών των Εθνικών ομάδων, συνεπάγεται αποκλεισμό
από την αποστολή.
7. Πρωτόκολλο συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας:
Στους αγώνες αυτούς προτεραιότητα θα έχουν οι αθλητές που βρίσκονται στην κορυφή
της κατάταξης του πίνακα της Εθνικής Ομάδας, μπορούν όμως να λαμβάνουν μέρος και
αθλητές με χαμηλότερη βαθμολογία μετά από πρόταση των Ομοσπονδιακών Προπονητών
και της Τεχνικής Επιτροπής.
Τυχών παραβίαση των κανονισμών των Εθνικών ομάδων, συνεπάγεται αποκλεισμό από
την αποστολή.
8. Συμμετοχές αθλητών Σωματείων σε Διεθνείς αγώνες,( Πανευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους)
α. Το Δ.Σ της Κ.Ο.ΤΟΞ, θα μπορεί να εγκρίνει την συμμετοχή αθλητών στους πιο
πάνω αγώνες υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
β. Οι αθλητές να έχουν αποτελέσματα των Εθνικών Ομάδων.(όρια) ή να βρίσκονται
αρκετά κοντά σε αυτά.
γ .Να πληρώσουν οι ίδιοι όλα τα έξοδα των αγώνων.
δ. Θα τους συνοδεύει ομοσπονδιακός προπονητής ή άλλος προπονητής που θα
εγκριθεί από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας.
ε. Θα ακολουθούν τις οδηγίες του αρχηγού αποστολής, που καλύπτουν και τους
άλλους αθλητές της Εθνικής.
στ. Η τελική απόφαση της στελέχωσης των αποστολών στο εξωτερικό εγκρίνεται από
το Δ.Σ της Κ.Ο.ΤΟΞ.
9. Συμμετοχές αθλητών Σωματείων σε ανοικτούς Διεθνείς αγώνες
Τα σωματεία μπορούν να συμμετέχουν με αθλητές σε ανοικτούς αγώνες φτάνει να
ενημερώνουν γραπτώς το Δ.Σ για να τους εγκρίνει. Μετά την επιστροφή τους θα πρέπει
να ενημερώνου την Ομοσπονδία, με επιστολή τους, για τα αποτελέσματα των αθλητών
που συμμετείχαν σε τέτοιους αγώνες.
10. Επιλογές των ομοσπονδιακών προπονητών
Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές, έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν και να εντάξουν νεαρούς
αθλητές, που δεν έχουν τα όρια, στα κλιμάκια των Εθνικών ομάδων υπό τις πιο κάτω
προϋποθέσεις:
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α. Είναι κάτω των 16 χρονών
β. Τα αποτελέσματα του είναι κοντά στα όρια
γ. Υπάρχει συνεχής βελτίωση των αποτελεσμάτων τους
δ. Συμμετέχει ανελλιπώς στις προπονήσεις του
ε. Διακατέχεται από αθλητικό ήθος και πνεύμα.

Άρθρο 14 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1. Οι παρόντες Τεχνικοί Κανονισμοί εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ στην συνεδρία της
23/8/2017 και έχουν άμεση ισχύ.
2. Τα όσα αναφέρονται στα άρθρα των Τεχνικών αυτών Κανονισμών είναι
συμπληρωματικά των όσων δεν καλύπτουν τα άρθρα του Καταστατικού της
Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση αναφοράς στο ίδιο θέμα τα άρθρα του Καταστατικού
υπερέχουν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ:
Ολυμπιακό Τόξο

Σύνθετο Τόξο

Άνδρες (Μέχρι 4 άτοµα)

600 2x70 m

660 2x50 m

Γυναίκες (Μέχρι 4 άτοµα)

570 2x70 m

630 2x50 m

Junior M (Μέχρι 4 άτοµα)

590 2x70 m

640 2x50 m

Junior W (Μέχρι 4 άτοµα)

560 2x70 m

610 2x50 m

Cadet M (Μέχρι 4 άτοµα)

600 2x60 m

610 2x50 m

Cadet W (Μέχρι 4 άτοµα)

580 2x60 m

600 2x50 m
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