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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΩΝ 

 

1.  Όποι και πποϋποθέζειρ εγγπαθήρ αθληηή ζε ωμαηείο ξιθαζκίαρ 

 1.1 Γηα ηελ αξρηθή εγγξαθή Κχπξηνπ ή αιινδαπνχ αζιεηή ζηε δχλακε νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνχ 

ζσκαηείνπ μηθαζθίαο ρξεηάδεηαη ν εγγξαθφκελνο:  

 

  α.  Να έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ επηά (7) εηψλ  

 

  β.  Να κελ έρεη εγγξαθεί ζε άιιν Κππξηαθφ σκαηείν, ηνπ ηδίνπ θιάδνπ άζιεζεο 

(μηθαζθίαο). 

 

 1.2 Σν Γ αθνχ εγθξίλεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο, εθδίδεη Δζληθή άδεηα αζιεηή. 

 

2.  Γικαιολογηηικά Δγγπαθήρ και Δκδόζεωρ Δθνικήρ Άδειαρ Αθληηή 

  

 2.1 Απσική Έκδοζη και εγγπαθή ζηο μηηπώο αθληηών ηηρ ΚΟΞ 

  Γηα ηελ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν, εγγξαθή αζιεηή μηθαζθίαο ζηε δχλακε ζσκαηείνπ θαη 

εθδφζεσο Δζληθήο άδεηαο αζιεηή, ρξεηάδεηαη ε ππνβνιή ησλ αθνινχζσλ δηθαηνινγεηηθψλ:  

   

  α.  Αίηεζε εγγξαθήο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο Οκνζπνλδίαο (Τπφδεηγκα 1), πνπ 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αζιεηή θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην σκαηείνπ ηνπ, πξνθεηκέλνπ δε γηα αλήιηθνπο 

θαη έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο εθείλσλ πνπ αζθνχλ ηε γνληθή κέξηκλα ζηνλ αζιεηή. 

 

  β.  αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο ή Σαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ 

 

  γ.  Έγθπξν δειηίν πγείαο αζιεηή, φπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί ηνπ ΚΟΑ 

 

  δ.  Γχν θσηνγξαθηψλ ηνπ αζιεηή, ηχπνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο 

 

  ε.  Παξάβνιν: 10 Δςπώ 

   

  Όλα ηα πιο πάνω δικαιολογηηικά, καηά ηην απσική αίηηζη, ππέπει να ςποβάλλονηαι 

ππωηόηςπα δια σειπόρ ή με ηασςδπομείο ζηην επίζημη διεύθςνζη αλληλογπαθίαρ ηηρ ΚΟΞ. 

 

 2.2 Ανανέωζη/Δπανέκδοζη Δθνικήρ Άδειαρ Αθληηή 

   Η Δζληθή άδεηα πνπ εθδίδεηαη κε ηελ εγγξαθή αζιεηή ζε σκαηείν, ηζρχεη γηα ηελ πεξίνδν 

πνπ ηζρχεη ην δειηίν πγείαο πνπ έρεη εθδψζεη ν ΚΟΑ. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη: 

 

  α. Γξαπηφ αίηεκα αλαλέσζεο κε fax ή email, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο Οκνζπνλδίαο 

(Τπφδεηγκα 3), πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αζιεηή θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην σκαηείνπ 

ηνπ, πξνθεηκέλνπ δε γηα αλήιηθνπο θαη έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο εθείλσλ πνπ αζθνχλ 

ηε γνληθή κέξηκλα ζηνλ αζιεηή. 

 

β. θσηναληίγξαθν ηνπ λένπ έγθπξνπ δειηίνπ πγείαο,  

 

  γ. 1 θσηνγξαθία ζε ειεθηξνληθή κνξθή (jpg) 
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δ. παξάβνιν 5 Δςπώ. 

 

 Όλα ηα πιο πάνω δικαιολογηηικά, μποπούν να ςποβάλλονηαι και ηλεκηπονικά ζηην 

επίζημη διεύθςνζη αλληλογπαθίαρ ηηρ ΚΟΞ (με e-mail). 

 

3. Γικαιολογηηικά Δκδόζεωρ Γιεθνούρ Άδειαρ Αθληηή (FIE ή EFC) 

  

 3.1 Κάηοικορ Κύππος 

  Κχπξηνο αζιεηήο πνπ επηζπκεί λα εθπξνζσπήζεη ηελ Κχπξν ζε Γηεζλείο αγψλεο 

(Παγθφζκηνπο, Παλεπξσπατθνχο, Μεζνγεηαθνχο θιπ), ζηελ Κχπξν ή ζην Δμσηεξηθφ, ζηνπο νπνίνπο 

απαηηείηαη Γηεζλή άδεηα αζιεηή, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

 

  α.  Αίηεζε γηα έθδνζε δηεζλνχο άδεηαο αζιεηή FIE – EFC, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο 

Οκνζπνλδίαο (Τπφδεηγκα 2) 

 

  β.  Παξάβνιν: 30 Δςπώ  

    

  Όλα ηα πιο πάνω δικαιολογηηικά, μποπούν να ςποβάλλονηαι και ηλεκηπονικά ζηην 

επίζημη διεύθςνζη αλληλογπαθίαρ ηηρ ΚΟΞ (με e-mail). 

 

 3.2 Κάηοικορ εξωηεπικού (μόνο ηην ππώηη θοπά) 

  ε ζπλέρεηα ηεο παξαγξάθνπ 3.1, Κχπξηνο αζιεηήο πνπ δηακέλεη κφληκα ή γηα ζπνπδέο ζην 

εμσηεξηθφ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη επηπιένλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

 

  α.  Βεβαίσζε φηη δηακέλεη κφληκα ή γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ 

 

  β.  Βεβαίσζε εγγξαθήο ζε αιινδαπφ σκαηείν ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο 

 

  γ.  Φσηναληίγξαθν ηνπ Κππξηαθνχ δηαβαηεξίνπ 

 

  δ.  Φσηνγξαθία ζε ειεθηξνληθή κνξθή (jpg) 

   

  Όλα ηα πιο πάνω δικαιολογηηικά, καηά ηην απσική αίηηζη, ππέπει να ςποβάλλονηαι 

ππωηόηςπα δια σειπόρ ή με ηασςδπομείο ζηην επίζημη διεύθςνζη αλληλογπαθίαρ ηηρ ΚΟΞ. 

 

4. Υπόνορ Δκδόζεωρ Αδειών – Δπίζπεςζη 

 4.1 Η ρξνληθή δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη έθδνζεο, αλαλέσζεο θαη 

επαλέθδνζεο αδεηψλ θαζνξίδεηαη ζε 5 εκέξεο απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

 4.2 ε πεξίπησζε πξφζεζεο ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο, εάλ θαηαηεζνχλ δηθαηνινγεηηθά 

εθπξφζεζκα, ε Οκνζπνλδία δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ κή έθδνζε ηνπ δειηίνπ θαη ηελ κή 

ζπκκεηνρή ηπρφλ αζιεηψλ ζηνπο αγψλεο. 

 4.3 ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ επίθεηηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ αζιεηή ζε αγψλεο, ε 

δηαδηθαζία ζα νινθιεξψλεηαη απζεκεξφλ κε ηελ πξνυπφζεζε λα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ πξφζηηκν 20 

Δςπώ. 

 4.4 Η δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηψλ γίλεηαη απφ ηελ γξακκαηεία ηεο ΚΟΞ. 
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5. Ιζσύρ Αδειών 

 5.1 Οη δηεζλείο άδεηεο (FIE & EFC) ηζρχνπλ γηα 1 αγσληζηηθή πεξίνδν (επ-Απγ). 

 5.2 Οη Δζληθέο άδεηεο ηζρχνπλ γηα ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ δειηίνπ πγείαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην 

ΚΑΔΚ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΚΟΑ. 

 

6.  Ακςπόηηηερ – Κςπώζειρ  

 6.1. Αζιεηήο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε εγγξαθήο ζηε δχλακε ζσκαηείνπ μηθαζθίαο, ελψ ήδε είλαη 

γξακκέλνο ζε άιιν ζσκαηείν, ρσξίο ηελ θαηάζεζε αίηεζεο κεηαγξαθήο θαη ηελ έγθξηζε ηεο 

νκνζπνλδίαο, ηηκσξείηαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ 2 εηψλ απφ θάζε αγψλα, κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο 

ΚΟΞ θαη ε αίηεζε εγγξαθήο απνξξίπηεηαη.  

 6.2  ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνζθνκίδνληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο εγγξαθήο 

αζιεηή πνπ εγγξάθεηαη γηα πξψηε θνξά, ιακβάλεηαη σο έγθπξε ε αίηεζε κε ηελ πξνγελέζηεξε 

εκεξνκελία.   

  

7.  Μεηαγπαθέρ αθληηών  

 7.1  Δπηηξέπνληαη νη κεηαγξαθέο αζιεηψλ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, αιιά κε 

έγγξαθε ζπλαίλεζε εθείλσλ πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα (ζε πεξίπησζε αλειίθνπ) θαη βεβαίσζε 

απφ ην σκαηείνπ ηνπ φηη δελ εθθξεκνχλ νηθνλνκηθέο νθεηιέο.  

 7.2 Η αίηεζε κεηαγξαθήο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηελ ΚΟΞ ζην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηεγγξαθψλ. 

 7.3  Αζιεηήο μηθαζθίαο πνπ ηελ ηειεπηαία 2εηία πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κεηαγξαθήο 

δελ αγσλίζζεθε ζε θαλέλα επίζεκν αγψλα κε ην ζσκαηείν ηνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα κεηεγγξαθεί ζε 

ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζσκαηείνπ 

ηνπ θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε ζπλδξνκή νπνηνπδήπνηε άιινπ ιφγνπ, πέξα απφ ηελ έγγξαθε 

ζπλαίλεζε εθείλσλ πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα, πξνθεηκέλνπ γηα αλήιηθνπο αζιεηέο.  

 7.3 Γικαιολογηηικά μεηαγπαθήρ αθληηή:  

 

  α.  Αίηεζε κεηαγξαθήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο Οκνζπνλδίαο 

(Τπφδεηγκα 4) 

 

  β. Βεβαίσζε απφ ην σκαηείνπ ηνπ φηη δελ έρεη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή εθθξεκφηεηα 

 

  γ. πκπιεξσκέλε λέα Αίηεζε εγγξαθήο αζιεηή ζην λέν ζσκαηείν 

 

  δ. Παξάβνιν 35 Δςπώ 

 

 7.4 Αζιεηέο ηεο θαηεγνξίαο παίδσλ-θνξαζίδσλ (Κ11) δελ ππνρξενχληαη ζηελ θαηάζεζε 
παξαβφινπ κεηαγξαθήο. 
 
8.  Έκηαζη εθαπμογήρ – ειδικέρ πεπιπηώζειρ  

 8.1  Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.  

 8.2  Δπίζεκνο βαζκνινγνχκελνο αγψλαο ζεσξείηαη θάζε εθδήισζε πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ 

ΚΟΞ ή γίλεηαη κε ηελ έγθξηζή ηεο θαη πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν εκεξνιφγην αγψλσλ ηεο ΚΟΞ.  

 8.3 Αζιεηήο/ηξηα έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κεηαγξαθή εθηφο κεηαγξαθηθήο πεξηφδνπ, κφλν ζε 

εμαηξεηηθή πεξίπησζε. Ωο εμαηξεηηθή πεξίπησζε ζεσξείηαη ηδίσο ε έιιεηςε πξνπνλεηή, ε έιιεηςε 

ηθαλψλ κέζσλ πξνπφλεζεο, ε κεησηηθή ή αληίζεηε ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

ζπκπεξηθνξά ησλ παξαγφλησλ ηνπ σκαηείνπ θαη θάζε άιινο ιφγνο πνπ κπνξεί αληηθεηκεληθά λα 

δηαηαξάμεη ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία αζιεηή θαη ζσκαηείνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηελ εμέηαζε 
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ηεο αίηεζεο θαηαβάιιεηαη παξάβνιν 200 Δπξψ ζηελ ΚΟΞ. Καηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο νη 

ελδηαθεξφκελνη πηζαλφλ λα θιεζνχλ λα δψζνπλ εγγξάθσο ηηο εμεγήζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε 

εγθξίζεσο ηεο αίηεζεο, ν αζιεηήο αγσλίδεηαη κε ην λέν σκαηείν αιιά ε αηνκηθή ηνπ βαζκνινγία 

ζηνπο αγψλεο ηεο ηξέρνπζαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ κεδελίδεηαη, ελψ ε βαζκνινγία ηνπ σκαηείνπ 

παξακέλεη σο έρεη θαη ην παξάβνιν επηζηξέθεηαη. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο, ζπλερίδεη λα 

αγσλίδεηαη κε ην σκαηείν ηνπ θαη ην παξάβνιν εθπίπηεη ππέξ ηεο ΚΟΞ. 

 8.4  Αζιεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα εληαρζεί ειεχζεξα (νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν), ζε 

νπνηνδήπνηε ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, αλ ην ζσκαηείν πνπ αλήθεη δηαιχζεθε κε ηειεζίδηθε 

δηθαζηηθή απφθαζε ή δηαγξάθεθε απφ ηε δχλακε ηεο Οκνζπνλδίαο κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ή αλέζηεηιε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αζιήκαηνο ζην νπνίν επηδίδεηαη ν ελδηαθεξφκελνο 

αζιεηήο επί κία αγσληζηηθή πεξίνδν ή εθφζνλ ε αλαζηνιή απηή άξρηζε ζηε δηάξθεηα αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ θαη ην ζσκαηείν δελ δειψζεη ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο 

πεξηφδνπ, ε δε αλαζηνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αζιήκαηνο δελ νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλψηεξεο βίαο.  

 8.5  Αζιεηήο ν νπνίνο αλήθεη ζηε δχλακε ζρνιείνπ ή ζρνιήο νπνηαζδήπνηε θχζεο, πνπ κεηέρεη 

ππφ κνξθή ζσκαηείνπ ζε αγψλεο ηεο νκνζπνλδίαο, έρεη ην δηθαίσκα λα εγγξαθεί ειεχζεξα ζε 

ζσκαηείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, φηαλ παχζεη λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ καζεηή ή θνηηεηή, εθφζνλ δελ 

έρεη εγγξαθεί ζε ζσκαηείν, θαηά ην ρξφλν ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην ζρνιείν ή ζηε ζρνιή.  

 8.6  Αζιεηήο πνπ έρεη δηαγξαθεί ιφγσ πνηλήο απφ ηε δχλακε ζσκαηείνπ κε απφθαζή ηνπ ή κε 

απφθαζε ηεο νκνζπνλδίαο ή ζηεξήζεθε ηε θίιαζιε ηδηφηεηά ηνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα εγγξαθεί πάιη 

σο αζιεηήο ηνπ ζσκαηείνπ ηνπ, κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο. Δηδηθά φκσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζηέξεζε ηεο θίιαζιεο ηδηφηεηαο επηβάιιεηαη γηα 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηξία (3) έηε, ν αζιεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα εγγξαθεί πάιη σο αζιεηήο, 

κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ζηεξήζεθε ηελ θίιαζιε ηδηφηεηά ηνπ. Αλ γηα ηε ζηέξεζε ηεο 

θίιαζιεο ηδηφηεηαο επζχλεηαη ην ζσκαηείν ηνπ, ν αζιεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα εγγξαθεί ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν, κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  

 8.7  Απαγνξεχεηαη αζιεηήο λα αγσληζζεί ηελ ίδηα αγσληζηηθή πεξίνδν κε 2 δηαθνξεηηθά ζσκαηεία, 

ζε βαζκνινγνχκελνπο αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ Κχπξν απφ ηελ Οκνζπνλδία, πιελ ηεο 

πεξηπηψζεσο ηεο παξαγξάθνπ 6.2 θαη 8.3.  

 8.8 Γηα ηελ εγγξαθή ζε αιινδαπφ ζσκαηείν θαη ηε ζπκκεηνρή ζε αγψλεο αιινδαπήο αζιεηηθήο 

νκνζπνλδίαο ηνπ ηδίνπ αζιήκαηνο, ζα πξέπεη λα δνζεί έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ε 

ζπκκεηνρή λα κελ αθνξά βαζκνινγνχκελνπο αγψλεο ηνπ επίζεκνπ εκεξνινγίνπ αγψλσλ ηεο ΚΟΞ. 

 

9.  Έγκπιζη-Δπικύπωζη Δγγπαθών/Μεηαγπαθών  

 9.1  Σν Γ είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε αξρηθή αίηεζε εγγξαθήο θαη κεηεγγξαθήο.  

 9.2  Η απφθαζε ηνπ Γ εγθξηηηθή ή απνξξηπηηθή, πξέπεη λα αλαθνηλψλεηαη ζηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο κεηαγξαθψλ ή απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο ζε πεξίπησζε ηεο 

παξαγξάθνπ 7.3 ή 8.3.  

 9.3  Γηα ηπρφλ ελζηάζεηο θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Γ πεξί ησλ κεηαγξαθψλ, αθνινπζείηαη ε 

δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ. 

  

10.  Υπονικό διάζηημα Μεηεγγπαθών  

 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα, κέζα ζην νπνίν επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε αηηήζεσλ κεηεγγξαθήο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 7.3, 8.3 θαη 8.5, νξίδεηαη απφ 23 

Ιοςλίος έωρ 3 Αςγούζηος.  

 

Ο κανονιζμόρ ηποποποιήθηκε και εγκπίθηκε με απόθαζη ηος Γ ηηρ ΚΟΞ ηην 28/7/18 
 



ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ 
ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
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ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΚΓΟΗ ΔΘΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ ΑΘΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ππορ ηην Κςππιακή Ομοζπονδία Ξιθαζκίαρ 

Δπηζπκψ λα εγγξαθψ σο αζιεηήο ζην σκαηείν: 

 
[.............................................................................................] 

 
 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ 
(ΚΔΦΑΛΑΙΑ) 

Δπψλπκν  [.............................................................................] 

Όλνκα [.............................................................................] 

    »      Παηξφο [.............................................................................] 

    »      Μεηξφο [.............................................................................] 

Σφπνο γέλλεζεο  [.............................................................................] 

Ηκεξνκελία    »  [.............................................................................] 

Ιζαγέλεηα  [.............................................................................] 

Γηεχζπλζε [.............................................................................] 

[.........................................................................................................] 

Σειεέθσλν [.............................................................................] 

E-mail: [.............................................................................] 

Γεμηφρεηξαο ή αξηζηεξφρεηξαο: ΑΡ          ΓΔ      

 

Με ηην ςπογπαθή μος: 

α) Βεβαηψλσ φηη έιαβα γλψζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ 
Καλνληζκψλ ηεο Κ.Ο.Ξ. πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηε 
δηεχζπλζε http://fencing.org.cy/rules-documents/ θαη 
απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα ηηο δηαηάμεηο ηνπο. 

β) Απνδέρνκαη φπσο ε ΚΟΞ δηαηεξεί ζε ειεθηξνληθή ή 
νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή, δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ) λφκν, γηα 
ζθνπνχο ελεκέξσζεο. 

γ) Απνδέρνκαη λα ιακβάλσ ελεκεξσηηθά δειηία ή/θαη κελχκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο θαη αγψλεο μηθαζθίαο 

δ) Απνδέρνκαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηθέο κνπ θσηνγξαθίεο ή 
ηνπ παηδηνχ κνπ απφ ηε/ηηο δξαζηεξηφηεηα/ηεο ηεο ΚΟΞ πνπ 
ζπκκεηέρσ/εη γηα ζθνπνχο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ηνπ 
αζιήκαηνο. 

Ο/Η αηηψλ 

 

............................................................... 
(Τπνγξαθή αζιεηή) 

 

ΓΗΛΩΗ ΓΟΝΔΑ ή ΚΗΓΔΜΟΝΑ 

Έιαβα γλψζε ηεο αηηήζεσο θαη ζπκθσλψ 

 

Ο/Η δειψλ 

 

............................................................... 
(Τπνγξαθή δεινχληνο) 

 
[.............................................................................]  

(Ολνκαηεπψλπκν δεινχληνο) 

 

 
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

α.  Η πξνζππνγξαθή Γνλέα ή Κεδεκφλα απαηηείηαη   φηαλ ν 

αζιεηήο ή ε αζιήηξηα είλαη ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 18 εηψλ. 

β.  Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ απφ 2 

 θσηνγξαθίεο (3x3,5εθ), θσηναληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Τγείαο, 
 πξφζθαην θσηναληίγξαθν ηεο ηαπηφηεηαο ή ηνπ  δηαβαηεξίνπ 
 θαη παξάβνιν 10 Δςπώ. 

 
 

(πκπιεξψλεηαη απφ ην σκαηείν.) 

Βεβαιώνεηαι η ηαςηόηηηα και ηο γνήζιο ηηρ ςπογπαθήρ 
ηος αθληηή. 

 
 
 
 
 

............................................................................. 
(Τπνγξαθή Γξακκαηέα θαη θξαγίδα σκαηείνπ)  

 
[.............................................................................]  

(Ολνκαηεπψλπκν Γξακκαηέα σκαηείνπ) 

 

 
 

 (πκπιεξψλεηαη απφ ηελ Κ.Ο.Ξ.) 

Παπαλήθθηκε και καηασωπήθηκε με απιθμό μηηπώος 

 [..................................]  Λεκεζφο,......................... 

 
 
 
 

............................................................... 
(Τπνγξαθή Γξακκαηέα θαη θξαγίδα ΚΟΞ) 

 

 
 
 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 
3Υ3,5εθ 

http://fencing.org.cy/rules-documents/
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Ηκεξνκελία:  ………………… 

 

Πξνο:  ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ  

  [ E-mail: info@fencing.org.cy  / Fax: 25585838 ]  

Κνηλ.  ………………………………………………. (φλνκα σκαηείνπ) 

 

 

ΘΔΜΑ: ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΟΗ / ΑΝΑΝΔΩΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΓΔΙΑ ΑΘΛΗΣΗ (FIE / EFC) 

 

Με ηελ παξνχζα επηζπκψ φπσο κνπ εθδνζεί ή αλαλεσζεί (διαγράψτε ανάλογα) Γηεζλή άδεηα αζιεηή 

γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν …………/…………. FIE   EFC    Δπηζπλάπησ παξάβνιν ……….. 

Δςπώ (ζε κεηξεηά ή επηηαγή ή θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο  ΚΟΞ). 

 

Καηαλνψ θαη αλαγλσξίδσ ειεχζεξα φηη ε FIE, ε EFC, φινη νη εγθεθξηκέλνη δηνξγαλσηέο αγψλσλ, ε 

WADA θαη φινη νη άιινη εμνπζηνδνηεκέλνη νξγαληζκνί αληηληφπηλγθ, κπνξνχλ λα επεμεξγάδνληαη, λα 

ζπιιέγνπλ, λα απνζεθεχνπλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα δηαγξάθνπλ ηα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα, γηα 

ζθνπνχο: 

•  Γηαρείξηζεο ηεο ππαγσγήο κνπ, σο θάηνρνπ αδείαο, ζηελ FIE ή/θαη EFC 

•  πκκεηνρήο ζε αγψλεο Ξηθαζθίαο, ηήξεζεο θαη δεκνζίεπζεο ηνπ αζιεηηθνχ ηζηνξηθνχ θαη ηνπ 

 βηνγξαθηθνχ κνπ 

•  Δθαξκνγήο θαη ζπκκφξθσζεο κε φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο θαλφλεο αληηληφπηλγθ 

 

Με ηην ςπογπαθή μος: 

α)  Απνδέρνκαη λα ηεξψ ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ θαηαζηαηηθψλ ηεο FIE ή/θαη ηεο EFC. 

β)  Δπηηξέπσ ζηε FIE ή EFC ηε κεηαθνξά νπνηνπδήπνηε αηνκηθνχ ή ζπιινγηθνχ δηθαηψκαηνο εηθφλαο 

 θαη ζπκθσλψ λα θηλεκαηνγξαθνχκαη (θπξίσο απφ ηελ ηειεφξαζε), λα θσηνγξαθίδνκαη, λα 

 αλαγλσξίδνληαη θαη λα θαηαρσξνχληαη ηα πξνζσπηθά κνπ δεδνκέλα κε νπνηνλδήπνηε 

 ηξφπν. Η FIE ή EFC αλαιακβάλεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηά ηα δηθαηψκαηα κφλν ζε ζρέζε κε ηελ 

 πξνψζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο ζηα αθφινπζα κέζα: δεκνζηεχζεηο, δηθηπαθφ ηφπν ζην 

 Internet, νπηηθναθνπζηηθά βνεζήκαηα. 

 
 
   

Τπνγξαθή Γξακκαηέα σκαηείνπ 

ή 
Τπνγξαθή αζιεηή  

  

Ολνκαηεπψλπκν Γξακκαηέα σκαηείνπ  ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΘΛΗΣΗ (ΚΔΦΑΛΑΙΑ) 

  

 

θξαγίδα σκαηείνπ  Τπνγξαθή γνλέα ή θεδεκφλα 

   

  ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΟΝΔΑ Η ΚΗΓΔΜΟΝΑ 

* Η προςυπογραφή γονζα ή κηδεμόνα είναι υποχρεωτική για αθλητζσ κάτω των 18 ετών 
 

ΗΜΔΙΩΗ:  

Η FIE ή EFC δελ παξέρεη έληππε άδεηα - ε άδεηα είλαη  ειεθηξνληθή κε άκεζε ηζρχ - φηαλ ε αίηεζή ζαο επεμεξγαζηεί θαη εθδνζεί άδεηα, ε 

δήισζε ζπκκεηνρήο ζαο ζε αγψλεο γίλεηαη κφλν απφ ηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο. 

 

mailto:info@fencing.org.cy
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Ηκεξνκελία: ………………… 

 

Πξνο:  ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ  

  [ E-mail: info@fencing.org.cy  / Fax: 25585838 ] 

Κνηλ.  ………………………………………………. (φλνκα σκαηείνπ) 

 

 

ΘΔΜΑ: ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΝΔΩΗ & ΔΠΑΝΔΚΓΟΗ ΔΘΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ ΑΘΛΗΣΗ 

 

Με ηελ παξνχζα επηζπκψ φπσο κνπ εθδνζεί λέα Δζληθή άδεηα αζιεηή θαη επηζπλάπησ ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά : 

 

 α)  Φσηναληίγξαθν ηνπ λένπ έγθπξνπ δειηίνπ πγείαο,  

  β)  1 πξφζθαηε θσηνγξαθία ζε ειεθηξνληθή κνξθή (jpg) 

  γ)  Παξάβνιν 5 Δςπώ  

    (ζε κεηξεηά ή επηηαγή ή θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο  ΚΟΞ) 

 
  (επηιέμηε κε √ απφ ην παξαθάησ) 

 

 α) Θα παξαιάβσ ηελ άδεηα ν ίδηνο  

 

 β) Παξαθαιψ φπσο ε άδεηα ηαρπδξνκεζεί ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: 

 

 Οδφο: ………………………………………………Σ.Κ.: ………….. Πφιε: ………………….. 

 

 

 

Τπνγξαθή αζιεηή  

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΘΛΗΣΗ (ΚΔΦΑΛΑΙΑ) 

 

Τπνγξαθή γνλέα ή θεδεκφλα 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΟΝΔΑ Η ΚΗΓΔΜΟΝΑ (ΚΔΦΑΛΑΙΑ) 

* Η προςυπογραφή γονζα ή κηδεμόνα είναι υποχρεωτική για αθλητζσ κάτω των 18 ετών 
 

 

 

 

 

mailto:info@fencing.org.cy
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Ηκεξνκελία:  ………………… 

 

Πξνο:  ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ  

  [ E-mail: info@fencing.org.cy  / Fax: 25585838 ] 

   

Κνηλ.  ………………………………………………. (φλνκα σκαηείνπ απφ) 

  ………………………………………………. (φλνκα σκαηείνπ πξνο) 

 

 

ΘΔΜΑ: ΑΙΣΗΗ ΜΔΣΑΓΡΑΦΗ & ΔΠΑΝΔΚΓΟΗ ΔΘΝΙΚΗ ΆΓΔΙΑ ΑΘΛΗΣΗ 

 

Με ηελ παξνχζα επηζπκψ φπσο κεηαγξαθψ απφ ην σκαηείν 

…………………………………..………… ζην σκαηείν ………………………………..…..………… θαη 

επηζπλάπησ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

 

 α)  Αίηεζε εγγξαθήο αζιεηή ζην λέν σκαηείν 

 β)  1 θσηνγξαθία ζε ειεθηξνληθή κνξθή (jpg) γηα επαλέθδνζε Δζληθήο άδεηαο 

 γ) Βεβαίσζε απφ ην σκαηείν κνπ φηη δελ έρσ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή εθθξεκφηεηα 

 δ)  Παξάβνιν 35 Δςπώ (κφλν γηα αζιεηέο άλσ ησλ 11 εηψλ) 

    (ζε κεηξεηά ή επηηαγή ή θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο  ΚΟΞ) 

 

  (επηιέμηε κε √ απφ ην παξαθάησ) 

 

 α) Θα παξαιάβσ ηελ άδεηα ν ίδηνο  

 

 β) Παξαθαιψ φπσο ε άδεηα ηαρπδξνκεζεί ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: 

 

 Οδφο:………………………………………………Σ.Κ.: ………….. Πφιε: ………………….. 

 

 

 

Τπνγξαθή αζιεηή  

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΘΛΗΣΗ (ΚΔΦΑΛΑΙΑ) 

 

Τπνγξαθή γνλέα ή θεδεκφλα 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΟΝΔΑ Η ΚΗΓΔΜΟΝΑ (ΚΔΦΑΛΑΙΑ) 

* Η προςυπογραφή γονζα ή κηδεμόνα είναι υποχρεωτική για αθλητζσ κάτω των 18 ετών 
 

mailto:info@fencing.org.cy

