Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2009/12
Θέμα :

Αναγνώριση Πανελλήνιων Επιδόσεων – Επιβράβευση Κατάρριψης
Πανελλήνιας Επίδοσης

Μία νέα Πανελλήνια επίδοση θα πραγματοποιηθεί όταν ένα αποτέλεσμα είναι
τουλάχιστον ένα πόντο υψηλότερο από την υπάρχουσα επίδοση.
Στην περίπτωση επίτευξης του μέγιστου αποτελέσματος στον ανοιχτό χώρο
μία νέα Πανελλήνια επίδοση θα περιλαμβάνει τον αριθμό των Εσωτερικών 10
(Χ) και θα απαιτείται τουλάχιστον ένα περισσότερο Χ από την υπάρχουσα
επίδοση.
Στην περίπτωση που μία Πανελλήνια επίδοση καταρριφθεί από δύο ή
περισσότερα ίσα αποτελέσματα πραγματοποιηθέντα την ίδια ημέρα, οι
αθλητές/τριες που τα πραγματοποίησαν θα δηλωθούν από κοινού ως κάτοχοι
της Πανελλήνιας Επίδοσης.
Πανελλήνιες Επιδόσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν:
• στον ανοιχτό χώρο στις κατηγορίες Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων,
Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων, Παλαιμάχων Ανδρών και Παλαιμάχων
Γυναικών στο ολυμπιακό και σύνθετο τόξο ως κάτωθι:
1. ατομικό γύρου FITA (144 βέλη)
2. ατομικό 90μ (36 βέλη)
3. ατομικό 70μ (36 βέλη)
4. ατομικό 60μ (36 βέλη)
5. ατομικό 50μ (36 βέλη σε πρόσωπο 122εκ στην κατ.
Κορασίδων)
6. ατομικό 50μ (36 βέλη σε πρόσωπο 80εκ)
7. ατομικό 40μ (36 βέλη)
8. ατομικό 30μ (36 βέλη)
(οι Πανελλήνιες επιδόσεις των παραπάνω αποστάσεων μπορούν να
πραγματοποιηθούν μόνο ως μέρος του ατομικού γύρου FITA (144 βέλη)
9. ατομικό γύρου 70μ (72 βέλη)
10. ατομικό γύρου 60μ για την κατ. Παίδων/Κορασίδων (72 βέλη)
11. ατομικός ολυμπιακός γύρος (12 βέλη)
12. ατομικός ολυμπιακός γύρος κατ. Παίδων/Κορασίδων (12 βέλη)
13. ομαδικό γύρου FITA (3x144 βέλη)
14. ομαδικό γύρου 70μ (3x72 βέλη)
15. ομαδικό γύρου 60μ κατ. Παίδων/Κορασίδων (3x72 βέλη)
16. ομαδικός ολυμπιακός γύρος (24 βέλη)
17. ομαδικός ολυμπιακός γύρος κατ. Παίδων/Κορασίδων (24 βέλη)
• στον κλειστό χώρο στις κατηγορίες Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων,
Νεανίδων, Παίδων, Κορασίδων, Παλαιμάχων Ανδρών και Παλαιμάχων
Γυναικών στο ολυμπιακό και σύνθετο τόξο ως κάτωθι:
1. ατομικό 18μ (60 βέλη σε οποιοδήποτε πρόσωπο 40εκ)
2. ατομικός ολυμπιακός γύρος (12 βέλη)
3. ομαδικό 18μ (3x60 βέλη)
4. ομαδικός ολυμπιακός γύρος (24 βέλη)
Οι Πανελλήνιες επιδόσεις αναγνωρίζονται μόνο αν πραγματοποιηθούν σε
επίσημους αγώνες της Ε.Φ.Ο.Τ. (όσοι αναγράφονται στο αγωνιστικό

πρόγραμμα της Ε.Φ.Ο.Τ.) καθώς και σε αναγνωρισμένους αγώνες από τη
FITA.
Σε όλους τους κατόχους των Πανελληνίων επιδόσεων θα απονέμεται
αναμνηστικό δίπλωμα. Επιπρόσθετα θα χορηγείται οικονομική επιβράβευση
στις κάτωθι κατηγορίες ολυμπιακού και σύνθετου τόξου ως εξής :
: 300€
• ατομικό γύρου FITA Α.Χ. (144 βέλη)
• επιμέρους αποστάσεις ατομικού γύρου FITA (36 βέλη) : 150€
: 300€
• ατομικό γύρου 70μ (72 βέλη)
: 300€
• ατομικό 18μ (60 βέλη)
Διευκρινήσεις:
1. Μία Πανελλήνια επίδοση 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.
Μία
Πανελλήνια
επίδοση
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 καταρρίψει την ίδια
στιγμή και την επίδοση 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}).
2. Στην περίπτωση που μία νέα Πανελλήνια επίδοση καταρρίπτει υπάρχουσες
επιδόσεις και σε άλλες ηλικιακές κατηγορίες (σύμφωνα πάντα με τα όσα
αναγράφονται παραπάνω) η οικονομική επιβράβευση που θα χορηγείται θα
είναι μόνο μία μη πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των κατηγοριών στις
οποίες έχει εφαρμογή.

