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(1) ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Εκπροσώπηση στους Ολυμπιακούς αγώνες ΤΟΚΙΟ-2020 

Εκπροσώπηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων το 2022 

Κατάκτηση 32άδας σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα Α-Γ & Κ20/23 

Κατάκτηση 16άδας σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κ17 

Κατάκτηση 8άδας σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα Κ14 

Δημιουργία Εθνικών ομάδων ανά κατηγορία απόδοσης 

 

(2) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ο αγωνιστικός σχεδιασμός, η σύνθεση και τα κριτήρια επιλογής των Εθνικών Ομάδων 

διαμορφώθηκαν έχοντας ως δεδομένα τα εξής: 

1) Ύπαρξη 2 αθλητών υψηλών επιδόσεων, 

2) ελάχιστων αθλητών υψηλού Εθνικού επιπέδου - διεθνών αγώνων και 

3) μέτριου επιπέδου αθλητών κατηγορίας ανδρών/εφήβων/νέων  

4) Ύπαρξη μεγάλου αριθμού αθλητών αναπτυξιακής ηλικίας 11-13, με περαιτέρω προοπτικές 

ανάπτυξης και ανάδειξης ταλέντων 

5) Περιορισμένη χρηματοδότηση της πολιτείας 

 

Ο μικρός αριθμός Κύπριων αθλητών σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό αγώνων 

εσωτερικού, καθιστά απαραίτητη την συμμετοχή αθλητών σε διεθνείς αγώνες ως κριτήριο 

αξιολόγησης της απόδοσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή σε υψηλού επιπέδου αγώνες 

χωρίς την εκ των προτέρων σύγκριση των δυνατοτήτων των αθλητών μας σε τέτοιου επιπέδου 

αγώνες, έχει αποδειχτεί ότι καθιστά την συμμετοχή μας απλά μία εμπειρία χωρίς πιθανότητα 

διάκρισης, που όμως έχει μεγάλο οικονομικό κόστος, το οποίο θα μπορούσαν να επωφεληθούν οι 

αθλητές υψηλών επιδόσεων ή υψηλού Εθνικού επιπέδου. 

 

Ο σχεδιασμός λοιπόν, έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο (4ετία) την περεταίρω ανάπτυξη του ξίφους 

μονομαχίας με την προοδευτική ανάπτυξη αθλητών από τις ηλικίες 11-12 ετών, ώστε να καταστούν 

ικανοί να διεκδικήσουν προοδευτικά υψηλές θέσεις στα Ευρωπαϊκά κύπελλα Κ14 και Κ17. Ως 

μεσοπρόθεσμο στόχο (2ετία) την εκπροσώπηση του αθλήματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

«ΤΟΚΥΟ 2020», εφαρμόζοντας στοχευμένα προγράμματα για συγκεκριμένους αθλητές. 

 

Με αφορμή τη διαμόρφωση του αγωνιστικού σχεδιασμού, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό έχει  

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, τίθεται ως στόχος να οδηγηθεί η Ξιφασκία, μέσα από οργανωμένες 

διαδικασίες και αρχές, σε νέες διακρίσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό παιδιών να 

συμμετέχουν ενεργά, αντιμετωπίζοντας με ευθύνη και σοβαρότητα την εξέλιξη τους. 

 

Ο αγωνιστικός σχεδιασμός του όπλου έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και τη 

χρηματοδότηση του κράτους της προηγούμενης τετραετίας, αλλά και τις προοπτικές που 

παρουσιάστηκαν την τελευταία 2ετία. 

 

(3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Α. Υψηλών Επιδόσεων - Διεθνών Διακρίσεων     Εθνική 

Β. Διεθνών αγώνων - υψηλού Εθνικού Επιπέδου 

Γ.  Ανάπτυξης 
Προ-Εθνική 
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(Α)  Στην «Α» κατηγορία (Εθνική ομάδα) εντάσσονται όσοι κατά την προηγούμενη 

 αγωνιστική περίοδο κατέλαβαν: 

 

Συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώνες 

1η - 64η θέση στην Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκή κατάταξη (FIE or EFC ranking) 

 

Ανδρών-Γυναικών (Seniors) 

1η - 64η  θέση σε Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (FIE or EFC seniors)  

1η - 32η  θέση σε Παγκόσμια Κύπελλα (FIE GP seniors) 

1η - 16η  θέση σε Παγκόσμια Κύπελλα (FIE Α seniors) 

1η - 8η  θέση σε Μεσογειακούς αγώνες (NOC-FIE OF seniors) 

1η - 3η  θέση σε Παγκόσμια Κύπελλα satellite (NF-FIE SAT seniors) 

 

Νέων & Εφήβων (Juniors & Cadets) 

1η - 64η  θέση σε Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (FIE U20 or EFC U23, U17)  

1η - 32η  θέση σε Παγκόσμια & Ευρωπαϊκά Κύπελλα Κ23 (FIE U20 & EFC U23, U17) 

1η - 16η  θέση σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα Κ14 (EFC U14) 

1η - 8η  θέση σε Μεσογειακούς αγώνες Κ21 (MED U14, U17, U20) 

 

Παρατήρηση: 

Η κατάταξη των αθλητών θα αξιολογείται, νοουμένου ότι θα έχουν προκριθεί από τους ομίλους και θα 

έχουν κερδίσει το 50% + 1 των συμμετεχόντων αθλητών. 

 

Στους αθλητές, αθλήτριες της Εθνικής, η ΚΟΞ καταρτίζει και υλοποιεί επιλεγμένους  αγώνες με 

κριτήρια απόδοσης, με δεδομένη την έγκριση του προϋπολογισμού από τον Κυπριακό Οργανισμό 

Αθλητισμού. Επιπλέον εξασφαλίζεται η συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα χωρίς κριτήρια. 

 

Η προτεραιότητα, με βάση την οποία θα προγραμματίζεται η συμμετοχή σε αγώνες με έξοδα της 

ΚΟΞ, των αθλητών της Εθνικής, θα εξαρτάται από την απόδοση και έχει όπως παρακάτω: 

 

1. Συνoλική βαθμολογία στην Παγκόσμια – Πανευρωπαϊκή κατάταξη (FIE - EFC ranking) 

2. Αποτελέσματα Παγκοσμίων ή Ευρωπαϊκών αγώνων (FIE CHM, WC, GP & EFC) 

3. Αποτελέσματα αγώνων satellite 

4. Γενική Βαθμολογία στην Παγκύπρια κατάταξη 

 

(Β)  Στη «Β» κατηγορία (Προ-Εθνική ομάδα) θα εντάσσονται: 

- οι 2 πρώτοι στην ενιαία κυλιόμενη βαθμολογία όλων των κατηγοριών πλην Κ14 

 

(Γ)  Στην «Γ» κατηγορία (Προ-Εθνική ομάδα) θα εντάσσονται: 

- οι 4 πρώτοι στην ενιαία κυλιόμενη βαθμολογία παμπαίδων-παγκορασίδων (Κ14) 

 

Παρατήρηση: 

Η κλήση για ένταξη των αθλητών γίνεται, νοουμένου ότι υπάρχουν τουλάχιστον 8 ενεργοί αθλητές 

στην κατηγορία τους ή αναλόγως επιδόσεων κατά την κρίση της ΤΕ. 

 

(4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

 

Στο σχεδιασμό θα εντάσσονται, κατόπιν προσκλήσεως, οι αθλητές που έχουν επιτύχει τα κριτήρια 

της Α’ κατηγορίας (Εθνική ομάδα), οι 2 πρώτοι της γενικής βαθμολογίας – Παγκύπριας κατάταξης 

των ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών-Γυναικών, Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών και Εφήβων-
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Νεανίδων και οι 4 πρώτοι της ηλικιακής κατηγορίας Παμπαίδων-Παγκορασίδων, νοουμένου ότι 

υπάρχουν τουλάχιστον 8 ενεργοί αθλητές στην κατηγορία τους. Η αρχική σύνθεση των κλιμακίων 

θα ανακοινώνεται στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου (Ιούλιο-Αύγουστο). 

 

Η ανανέωση των ονομάτων για τις Β & Γ κατηγορίες θα γίνεται ανά δίμηνο, σύμφωνα με την 

κυλιόμενη ενιαία βαθμολογία των αγώνων του προγράμματος της ΚΟΞ και τη συμμετοχή των 

κληθέντων επίλεκτων αθλητών, αθλητριών στις κοινές αγωνιστικές προπονήσεις και προπονητικά 

καμπ.  

 

Η κλήση των αθλητών, αθλητριών θα γίνεται με έγγραφη ενημέρωση προς τα Σωματεία τους. Τα 

σωματεία εντός 15 ημερών από την πρόσκληση θα πρέπει να επιβεβαιώσουν εγγράφως την 

πρόθεση συμμετοχής των αθλητών, αθλητριών τους στον σχεδιασμό. 

 

Η αποδοχή του σχεδιασμού προϋποθέτει συμμετοχή στις κοινές αγωνιστικές προπονήσεις και 

κάμπινγκ, τις ημέρες και ώρες που ορίζει ο ομοσπονδιακός προπονητής ή ο Τεχνικός Σύμβουλος, 

σε συνεργασία με την ΤΕ. 

 

Η ΤΕ έχει το δικαίωμα να θέσει εκτός σχεδιασμού τους αθλητές, αθλήτριες που έχουν 

περιορισμένη συμμετοχή στις προγραμματισμένες κοινές αγωνιστικές προπονήσεις και κάμπινγκ. 

Ο έλεγχος της συμμετοχής στην προπόνηση θα γίνεται από την ΤΕ σε συνεργασία με τον   

ομοσπονδιακό προπονητή και τον Τεχνικό Σύμβουλο, οι οποίοι υποχρεούνται να καταθέτουν στην 

ΤΕ το φύλλο αγώνος. 

 

Όσοι αθλητές, αθλήτριες δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο σχεδιασμό ή έχουν τεθεί εκτός  

σχεδιασμού λόγω ελλιπούς προπόνησης, αποκλείονται από τη συμμετοχή σε αγώνες του 

αγωνιστικού προγράμματος εξωτερικού με έξοδα της ΚΟΞ ή την παροχή κινήτρων. 

 

Ειδικές διατάξεις 

Η διαδικασία επιλογής αθλητών, αθλητριών για αγώνες εκτός αγωνιστικού προγράμματος της Παγκόσμιας ή 

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (Ολυμπιακοί, Κοινοπολιτειακοί, Μεσογειακοί κλπ) θα καθορίζεται έγκαιρα από 

την ΤΕ και θα αφορά μόνο σε άτομα του σχεδιασμού τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής. 

 

(5) ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

 

Όλοι οι αθλητές ανεξαρτήτως κατηγορίας θα προπονούνται με τους προπονητές τους. Βασική 

υποχρέωση όλων η συμμετοχή στις αγωνιστικές προπονήσεις, στο Εθνικό προπονητήριο στη 

Λεμεσό. Το φύλλο αγώνος της αγωνιστικής προπόνησης θα κοινοποιείται άμεσα στην ΤΕ και τους 

προπονητές. 

 

(6) ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ 

 

Υποχρεωτική παρουσία όλων των κατηγοριών σε προπονητικό καμπ που θα διοργανώνεται υπό 

την αιγίδα της ΚΟΞ. 

 

(7) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 

Το συνολικό αγωνιστικό πρόγραμμα εσωτερικού – εξωτερικού, Σεπτέμβριος 2018 – Ιούλιος 2019, 

ανακοινώνεται τέλος Ιουλίου κάθε έτους, αφού προηγηθεί το καλεντάρι της FIE της EFC και οι 

αιτήσεις των σωματείων για ανάληψη βαθμολογούμενων αγώνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της ΚΟΞ. 
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Το επίσημο ημερολόγιο αγώνων της ΚΟΞ θα περιλαμβάνει τους βαθμολογούμενους αγώνες 

εσωτερικού και εξωτερικού σε κάθε κατηγορία. Οποιοσδήποτε αθλητής μπορεί να συμμετάσχει και 

σε άλλους αγώνες εσωτερικού ή εξωτερικού, η θέση του όμως δεν θα βαθμολογείται στην 

Παγκύπρια κατάταξη.  

 

(8) ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 

Θεσπίζεται ενιαία κυλιόμενη βαθμολογία – Παγκύπρια κατάταξη, αγώνων εσωτερικού & 

εξωτερικού, όπου μετρούν τα 4 καλύτερα αποτελέσματα από το ημερολόγιο αγώνων της ΚΟΞ, με 

αντίστοιχο συντελεστή βαθμολόγησης όπως παρακάτω: 

 

Αγώνες εσωτερικού Συντ   Αγώνες εξωτερικού Συντ 

Σωματείων x 0,5   EFC cadet U14  x 5 

Κύπελλο Κύπρου x 0,75   EFC cadet U17 x 10 

Εθνικό Πρωτάθλημα x 1   FIE Senior satellite x 10 

Διεθνείς x 1,5   FIE Junior U20 x 15 

   FIE Senior x 20 

 

(9) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 

Στην παραπάνω διαδικασία βαθμολόγησης μπορούν να συμμετέχουν άπαντες, αρκεί στους 

αγώνες εξωτερικού να μην υπερβαίνεται το όριο συμμετοχής που βάζουν οι διοργανωτές. Τότε θα 

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τη γενική βαθμολογία και σύμφωνα με το ενδιαφέρον 

συμμετοχής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όλοι οι υποψήφιοι θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα 

σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα. Οι 4 πρώτοι θα συμμετέχουν αυτόματα, ενώ ο/οι αθλητές 

στις επόμενες θέσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, με την προϋπόθεση ότι 

καλύπτεται το απαραίτητο τέλος διαιτησίας. 

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής στους αγώνες θα διεξάγονται από τα σωματεία συγκεντρωτικά ή από τον 

αθλητή ή τον κηδεμόνα του σε περίπτωση ανηλίκου, με την υποβολή προς την ΚΟΞ, 

καθορισμένου εντύπου, μέχρι 4 μέρες πριν την συμμετοχή για τους αγώνες εσωτερικού, 15 μέρες 

για τους αγώνες εξωτερικού (Κύπελλα) και 30 μέρες πριν για τα Πρωταθλήματα. 

 

(10) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

 

Δικαιούνται αυτόματα συμμετοχή και κατά προτεραιότητα οι αθλητές της Α’ κατηγορίας (Εθνικής). 

Επίσης ανάλογα με το ενδιαφέρον, μπορούν να συμμετέχουν και οι εκ των 4 πρώτων της γενικής 

βαθμολογίας 1 μήνα πριν τους αγώνες, νοουμένου ότι:  

 α) έχουν καταταγεί στο πρώτο 30% των αθλητών που συμμετείχαν στο τελευταίο Εθνικό 

Πρωτάθλημα ή Κύπελλο και  

 β) έχουν προκριθεί από τους ομίλους σε τουλάχιστον 1 βαθμολογούμενο αγώνα 

εξωτερικού της κατηγορίας τους. 

Αθλητές που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, η απόδοσή τους θα θεωρείται μη ικανοποιητική, 

για εκπροσώπηση της χώρας μας στους αγώνες αυτούς. 

 

(11) ΚΙΝΗΤΡΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

 

Εκτός των αθλητών της Εθνικής («Α» κατηγορία), ΑΠΑΝΤΕΣ συμμετέχουν στους αγώνες 

εξωτερικού, τις αγωνιστικές προπονήσεις και καμπ, με δικά τους έξοδα. 
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Λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση - ΚΙΝΗΤΡΑ - από την ΚΟΞ οι αθλητές που συμμετείχαν με 

προσωπικά έξοδα και κατέκτησαν τις παρακάτω θέσεις σε αγώνες (εσωτερικού ή εξωτερικού): 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ 
 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

1
η
 4άδα 8άδα 16άδα 32άδα 64άδα 

1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ U14, U17, U20, Senior €200 €150     

2 FIE satellite Senior €400 €300 €200    

3 EFC U14 
ΣΧΕΔ. ΝΕΑΡΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ  

(Κ23) ΚΟΑ 

€200  

4 EFC U17 CC & CHM 
€300 €200 

5 FIE U20, EFC U23 WC & CHM 

6 FIE Senior WC & CHM ΣΧΕΔ. ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΟΑ €400 €300 

Τα αποτελέσματα θα αξιολογούνται νοουμένου ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν προκριθεί από τους 

ομίλους και θα έχουν κερδίσει το 50% + 1 των αθλητών. 

 

Για το Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε όλες τις κατηγορίες, ισχύει ο παραπάνω 

πίνακας. Οι προπονητές των αθλητών διατηρούν το δικαίωμα συνοδείας των αθλητών τους σε 

κάθε περίπτωση, με ιδία έξοδα. 

 

Άπαντες λαμβάνουν το 100% των εξόδων δήλωσης συμμετοχής (Entry Fees) εφόσον: 

- κατέχουν θέση στην 64άδα (έφηβοι, νέοι, άνδρες-γυναίκες) στην αντίστοιχη κατάταξη 

(Ranking) της EFC και της FIE, 1 μήνα πριν από την συμμετοχή. 

 

Οι πρωτεύσαντες αθλητές στη γενική βαθμολογία, λαμβάνουν το 50% των κινήτρων της 1ης θέσης 

του πίνακα με Α/Α 1.  

 

Όλοι οι αθλητές του σχεδιασμού (Εθνικής και προ-Εθνικής) λαμβάνουν οδοιπορικά, σύμφωνα με 

την παρακολούθηση των αγωνιστικών προπονήσεων και τον κανονισμό αποζημιώσεων-

οδοιπορικών της ΚΟΞ. 

 

Αθλητές που διακρίθηκαν στο εξωτερικό, πετυχαίνοντας υψηλές επιδόσεις, βραβεύονται σε ειδική 

τελετή από την ΚΟΞ με το πέρας της αγωνιστικής περιόδου. 

 

Η δυνατότητα παροχής κινήτρων εξαρτάται από την κρατική χορηγία και το ύψος της οικονομικής 

αποζημίωσης θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. της ΚΟΞ. 

 

(12) ΙΣΧΥΣ 

 

Ο σχεδιασμός θα τεθεί σε ισχύ από 1/11/18. Μέχρι τότε θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο 

κανονισμός περί Εθνικών ομάδων και Διεθνών συμμετοχών. Η συγκρότηση της Εθνική Ομάδας για 

το πρώτο 2μηνο (1/9/18 έως 31/10/18) θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύον κανονισμό και στη 

συνέχεια θα γίνει ανανέωση των ονομάτων σύμφωνα με την διαδικασία στο παρόν. 

 

 

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΚΟΞ την 28/7/18 
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