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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 
1.  Γενικά 

 Ο παρόν κανονισμός αφορά ειδικές ρυθμίσεις και διαδικασίες που αφορούν αποκλειστικά την 

ηλικιακή κατηγορία 11-40χρ. και θα εφαρμόζει η ΚΟΞ για την συγκρότηση των Εθνικών και προ-

Εθνικών ομάδων και την συμμετοχή τους σε Διεθνείς βαθμολογούμενους αγώνες. 

 

2.  Σκοπός – Στόχοι 

 2.1  Η επιλογή των καλύτερων Κύπριων αθλητών και η συγκρότηση αντιπροσωπευτικών 

ομάδων για την επάξια εκπροσώπηση της χώρας μας σε διεθνείς αγώνες. 

 2.2 Η στήριξη των αθλητών αυτών και των προπονητών τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν στις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες του πρωταθλητισμού και να ενισχυθούν οι 

προϋποθέσεις επίτευξης σημαντικού αγωνιστικού αποτελέσματος με στόχο την διάκριση και την 

προβολή της χώρας και του αθλήματος. 

 2.3 Ειδικότερα οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι αναλύονται στον αγωνιστικό 

σχεδιασμό 4ετίας. 

 

3. Κατηγορίες 

 «Α» Υψηλών Επιδόσεων - Διεθνών Διακρίσεων   Εθνική 

 «Β» Διεθνών αγώνων - υψηλού Εθνικού Επιπέδου  Προ-Εθνική 

 «Γ»  Ανάπτυξης       Προ-Εθνική 

 

4.  Προϋποθέσεις Ένταξης - Κριτήρια Επίδοσης 

 4.1 Για την συγκρότηση Εθνικών & προ-Εθνικών ομάδων απαιτείται η διοργάνωση αγώνων 

εσωτερικού, η συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες και η ύπαρξη Παγκύπριας κατάταξης αθλητών ανά 

κατηγορίες. 

 4.2 Οι προτεινόμενοι αθλητές πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

  α)  Ηλικία (11χρ – 40χρ) 

  β)  Αγωνιστική συνέπεια και σταθερότητα 

  γ)  Ήθος και συμπεριφορά 

  δ)  Κύπριος υπήκοος (να κατέχει την Κυπριακή υπηκοότητα) 

  ε)  Συμμετοχή σε τουλάχιστον 1 βαθμολογούμενο αγώνα εσωτερικού της ΚΟΞ 

  στ)  Κατοχή Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ σε ισχύ 

   (τα (ε) και (στ) δεν ισχύουν για κάτοικους εξωτερικού) 

 

 4.3  Στην «Α» κατηγορία εντάσσονται όσοι κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο 

κατέλαβαν: 

 

 Συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώνες 

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

 

 Κατ. Νέων-Εφήβων (Juniors-Cadets) 

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

 1η - 32η  θέση σε Ευρωπαϊκά Κύπελλα Κ23 (EFC U23, U17) 

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

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

  

  Η κλήση για ένταξη των αθλητών στη Α’ κατηγορία γίνεται, νοουμένου ότι έχουν προκριθεί 

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

   

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

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

 

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

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

  

 Η κλήση για ένταξη των αθλητών στη Β’ και Γ’ κατηγορία γίνεται, νοουμένου ότι υπάρχουν 

τουλάχιστον 8 ενεργοί αθλητές στην κατηγορία τους ή αναλόγως επιδόσεων κατά την κρίση της ΤΕ. 

 

5.  Παγκύπρια Κατάταξη – Ημερολόγιο Βαθμολογούμενων Αγώνων 

 5.1  Το επίσημο ημερολόγιο αγώνων της ΚΟΞ περιλαμβάνει τους βαθμολογούμενους αγώνες 

εσωτερικού και εξωτερικού σε κάθε κατηγορία. Η βαθμολογία θα είναι ενιαία και θα μετρούν τα 4 

καλύτερα αποτελέσματα από το σύνολο των αγώνων του ημερολογίου της ΚΟΞ, με αντίστοιχο 

συντελεστή βαθμολόγησης (βλ. Παράρτημα 1) 

 5.2 Οποιοσδήποτε αθλητής μπορεί να συμμετάσχει και σε άλλους αγώνες εσωτερικού ή 

εξωτερικού, η θέση του όμως δεν θα βαθμολογείται στην Παγκύπρια κατάταξη.  

 5.3 Λεπτομέρειες αναφέρονται στην εκάστοτε Προκήρυξη Αγωνιστικής περιόδου. 

  

6.  Λειτουργία 

 6.1 Η επιλογή αθλητών στην Εθνική ομάδα θα γίνεται μετά από εισήγηση της Τεχνικής 

Επιτροπής (Τ.Ε.) και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΞ σε συνεργασία με τον Τεχνικό 

Σύμβουλο και τους προπονητές. 

 6.2 Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και επιτυγχάνουν συγκεκριμένα κριτήρια 

επίδοσης, θα εντάσσονται στην Εθνική ομάδα. Αθλητές με την υψηλότερη γενική βαθμολογία θα 

εντάσσονται στις προ-Εθνικές ομάδες. 

 6.3 Οι εισηγήσεις για ένταξη στην Εθνική και προ-Εθνική ομάδα θα γίνονται τον Ιούλιο-Αύγουστο 

και θα ακολουθεί επαναξιολόγηση ανά δίμηνο. 
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  6.4 Η επίδοση και η απόδοση των αθλητών θα τεκμηριώνεται με τα επίσημα φύλλα αγώνων για 

αγώνες εσωτερικού και εξωτερικού. 

 6.5 Στους αθλητές και προπονητές τους θα δίνονται επιδόματα και άλλης μορφής κίνητρα, τα 

οποία θα εξαρτώνται από την οικονομική ευχέρεια της Ομοσπονδίας μέσα στα πλαίσια της εκάστοτε 

έγκρισης και αποδέσμευσης της ετήσιας επιχορήγησης από τον ΚΟΑ, καθώς και του αριθμού των 

αθλητών-προπονητών που είναι ενταγμένοι στο σχεδιασμό. 

 6.6 Η αποδοχή της θέσης στην Εθνική ομάδα και η ανάληψη της ευθύνης και των υποχρεώσεων 

του αθλητή, του προπονητή και του σωματείου του, που απορρέουν από τον κανονισμό, 

αποδεικνύεται με την συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης (Υπόδειγμα 2) και υποβολής της στην ΚΟΞ. 

 

7. Διαδικασία Επιλογής Αθλητών 

 7.1 Στην Εθνική ομάδα θα εντάσσονται, κατόπιν προσκλήσεως, οι αθλητές που έχουν επιτύχει τα 

κριτήρια της Α’ κατηγορίας, νοουμένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και τα κριτήρια 

επίδοσης. Η σύνθεση της ομάδας θα ανακοινώνεται στο τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου (Ιούλιο-

Αύγουστο). 

 7.2 Οι 2 πρώτοι της γενικής βαθμολογίας – Παγκύπριας κατάταξης των ηλικιακών κατηγοριών 

Ανδρών-Γυναικών, Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών και Εφήβων-Νεανίδων και οι 4 πρώτοι της 

ηλικιακής κατηγορίας Παμπαίδων-Παγκορασίδων, θα εντάσσονται στις προ-Εθνικές ομάδες. Η 

ανανέωση των ονομάτων για τις προ-Εθνικές ομάδες 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. 

 7.3 Η κλήση όλων 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. 

 7.4 Η αποδοχή του αθλητή να ενταχθεί στην Εθνική και προ-Εθνική ομάδα, προϋποθέτει 

συμμετοχή σε κοινές αγωνιστικές προπονήσεις και κάμπινγκ, τις ημέρες και ώρες που ορίζει ο 

ομοσπονδιακός προπονητής ή ο Τεχνικός Σύμβουλος, σε συνεργασία με την ΤΕ. 

 7.5 Το ΔΣ έχει το δικαίωμα να θέσει εκτός Εθνικής τους αθλητές, αθλήτριες που δεν είναι 

συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους. 

 7.6 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/παρουσιολόγιο. 

 7.7 Όσοι αθλητές, αθλήτριες δεν επιθυμούν την ένταξή τους στην Εθνική / προ-Εθνική ομάδα ή 

έχουν τεθεί εκτός Εθνικής / προ-Εθνικής λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους, 

αποκλείονται από τη συμμετοχή σε βαθμολογούμενους αγώνες εξωτερικού με έξοδα της ΚΟΞ ή την 

παροχή κινήτρων. 

 7.8 Η διαδικασία επιλογής αθλητών, αθλητριών για αγώνες εκτός αγωνιστικού προγράμματος 

της Παγκόσμιας ή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (Ολυμπιακοί, Κοινοπολιτειακοί, Μεσογειακοί κλπ) 

θα καθορίζεται έγκαιρα από το ΔΣ και θα αφορά μόνο σε άτομα του σχεδιασμού τα οποία θα πληρούν 

τις προϋποθέσεις επιλογής που θέτει η αρμόδια αθλητική αρχή (ΚΟΑ-ΚΟΕ). 

 

8.  Προπονήσεις – Προπονητικό καμπ 

 8.1 Οι αθλητές του σχεδιασμού (Εθνική/ προ-Εθνική) ανεξαρτήτως κατηγορίας θα προπονούνται 

με τους προπονητές τους. Βασική υποχρέωση όλων η συμμετοχή στις αγωνιστικές προπονήσεις και 

προπονητικά καμπ που θα διοργανώνει η ΚΟΞ. Το φύλλο αγώνος της αγωνιστικής προπόνησης θα 

κοινοποιείται άμεσα στην ΤΕ και τους προπονητές. 
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 8.2 Σε περίπτωση απουσίας (από αγωνιστική προπόνηση) λόγο τραυματισμού ή ασθένειας 

πρέπει να βεβαιώνεται από γιατρό και για εκπαιδευτικούς λόγους θα πρέπει να υπάρχει άμεση (εντός 

τριών ημερών) ενημέρωση της ΤΕ με επίσημη βεβαίωση της σχολής/σχολείου.  

 

9.  Κανόνες συμπεριφοράς αθλητών Εθνικής ομάδας 

 α)  Αποδέχομαι την νίκη με μετριοπάθεια και χωρίς να εξευτελίζω τον αντίπαλο 

 β)  Απορρίπτω την νίκη που επιτεύχθηκε με παράνομα μέσα 

 γ)  Δείχνω εκτίμηση στην καλή προσπάθεια του αντιπάλου 

 δ)  Συμμετέχω επί ίσης όρους στον αγώνα με τον αντίπαλο και στηρίζομαι στις  

  ικανότητες και το ταλέντο μου 

 ε)  Γνωρίζω και εφαρμόζω σωστά του κανονισμούς 

 στ)  Απορρίπτω κάθε λεκτική και/ή σωματική βία 

 ζ)  Τηρώ στάση αξιοπρέπειας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες 

 η)  Προσπαθώ για την χαρά του αθλητισμού 

 θ)  Προσπαθώ για πρόοδο 

 ι)  Είμαι πάντα τίμιος και ειλικρινής 

 ια)  Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό έστω και αν χάνω στον αγώνα 

 ιβ)  Συγχαίρω τον νικητή μετά το πέρας του αγώνα 

 ιγ)  Προστατεύω το αθλητικό πνεύμα 

 ιδ)  Εφαρμόζω τον κώδικα Αντι-ντόπινγκ και γενικά αρνούμαι την λήψη και χρήση  

  απαγορευμένων ουσιών 

 ιε)  Ακολουθώ τον κώδικα καλής αθλητικής συμπεριφοράς 

 

10.  Υποχρεώσεις αθλητών Εθνικής ομάδας 

  α)  Να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει η Ομοσπονδία 

 β)  Να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις για αξιοποίησή τους με σκοπό την προβολή του αθλήματος 

ή οπουδήποτε απαιτηθεί από την Ομοσπονδία 

 γ)  Να υποβάλλονται σε εργομετρικές εξετάσεις από το ΚΑΕΚ 

 δ)  Να συμμετέχουν σε αγωνιστικές προπονήσεις, βαθμολογούμενους αγώνες εσωτερικού-

εξωτερικού και να ενημερώνουν την ΤΕ της ΚΟΞ σε περίπτωση απουσίας τους 

 ε)  Να βρίσκονται σε επικοινωνία με τους προπονητές τους 

  στ)  Να έχουν έγκυρο δελτίο υγείας, Εθνική και Διεθνή άδεια 

 ζ)  Να τηρούν τους κανόνες συμπεριφοράς (παρ. 11) 

 η) Να τηρούν το καταστατικό και τους κανονισμούς της ΚΟΞ 

 

11.  Υποχρεώσεις Σωματείων-Προπονητών 

 11.1 Σωματεία στα οποία ανήκουν αθλητές ή/και προπονητές που έχουν υπό την καθοδήγηση 

αθλητές που έχουν επιλεγεί και αποδεχτεί τη συμμετοχή τους στην Εθνική ομάδα, έχουν τις 

παρακάτω υποχρεώσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν να τηρήσουν: 

   α) Σε συνεργασία με τον αθλητή τους, συμπληρώνουν και αποστέλλουν στην Κ.Ο.Ξ. όλα 

τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον κανονισμό για την εύρυθμη 

λειτουργία της Εθνικής ομάδας. 

   β) Παρέχουν διευκολύνσεις προς τον αθλητή για τη συμμετοχή του στις αγωνιστικές 

προπονήσεις ή σε αγώνες με την Εθνική ομάδα. 

   γ)  Δηλώνουν τους αθλητές σε όλους τους βαθμολογούμενους αγώνες εσωτερικού-

εξωτερικού, εκτός και εάν λόγω τραυματισμού, αποδεδειγμένης ασθένειας ή για εκπαιδευτικούς 

λόγους, ο αθλητής δεν μπορεί να συμμετέχει. 
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 11.2 Για τους Αθλητές των οποίων τα Σωματεία ή οι προπονητές τους δεν ανταποκρίνονται στις 

υποχρεώσεις τους, αποτελεί λόγο για τερματισμό της συμμετοχής τους στην Εθνική ή προ-Εθνική 

ομάδα σύμφωνα με την παράγραφο 12 του παρόντος. 

 

12.  Τερματισμός Συμμετοχής Αθλητών στην Εθνική Ομάδα 

 12.1 Η συμμετοχή ενός αθλητή/τριας στην Εθνική ή προ-Εθνική ομάδα τερματίζεται άμεσα όταν: 

   α) Τελείωσε η αγωνιστική περίοδος 

   β) Έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών 

   γ) Καταδικαστεί για αντιαθλητική συμπεριφορά ή δεχτεί μαύρη κάρτα σε αγώνες 

 12.2 Αθλητής/τρια τίθεται εκτός Εθνικής ή προ-Εθνικής με εισήγηση της ΤΕ και έγκρισης του ΔΣ, 

αφού κληθεί σε έγγραφη απολογία, όταν: 

   α)  Ενώ έχει κληθεί, δεν έχει ανταποκριθεί 

   β)  Δεν συμμορφώνεται με στις υποχρεώσεις του 

   γ) Παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού ή των Κανονισμών της ΚΟΞ 

   δ)  Απουσίασε συνεχόμενα 2 φορές από αγωνιστικές προπονήσεις ή βαθμολογούμενους 

αγώνες εσωτερικού (δεν ισχύει για κάτοικους εξωτερικού) 

 

13.  Κριτήρια επιλογής αθλητών για συμμετοχή σε διεθνείς βαθμολογούμενους αγώνες με 

έξοδα της ΚΟΞ (FIE WC, GP, Satellite, U20 – EFC U23, U17, U14) 

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

βαθμολογούμενους αγώνες εξωτερικού, με δεδομένη την έγκριση του προϋπολογισμού από τον 

Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Επιπλέον εξασφαλίζεται η συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό και 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χωρίς κριτήρια. 

 13.2 Η συμμετοχή αθλητών/τριών στους αγώνες αυτούς, ο αριθμός των συμμετεχόντων, αν θα 

συμμετάσχουν σε ατομικούς ή ομαδικούς αγώνες, καθώς και ο συνοδός προπονητής, αποφασίζεται 

αποκλειστικά και μόνο από το ΔΣ της ΚΟΞ. 

13.3 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, λαμβάνοντας υπόψη 

αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια όπως: 

   α.  Συνoλική βαθμολογία στην Παγκόσμια – Πανευρωπαϊκή κατάταξη (FIE – EFC  

     Ranking) 

   β.  Αποτελέσματα Παγκοσμίων ή Ευρωπαϊκών αγώνων (FIE CHM, WC, GP &  

     EFC) 

  γ.  Αποτελέσματα αγώνων satellite 

  δ.  Γενική Βαθμολογία στην Παγκύπρια κατάταξη 

 13.4 Με την επιστροφή της ομάδας από τους αγώνες, ο συνοδός προπονητής πρέπει να 

υποβάλλει στο ΔΣ έκθεση αρχηγού αποστολής (Υπόδειγμα 5), επισυνάπτοντας το φύλλο αγώνος και 

οικονομικό απολογισμό της αποστολής με όλες τις αποδείξεις εξόδων (Υπόδειγμα 4). 

 13.5 Αθλητές των προ-Εθνικών ομάδων και οποιοσδήποτε άλλος αθλητής επιθυμεί να 

συμμετάσχει σε διεθνείς βαθμολογούμενους αγώνες με προσωπικά έξοδα, ισχύουν τα καθοριζόμενα 

στην εκάστοτε αγωνιστική προκήρυξη. 

 

14. Κριτήρια επιλογής αθλητών για συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα (FIE – EFC Championships)  

 14.1 Δικαιούνται αυτόματα συμμετοχή οι αθλητές της Α’ κατηγορίας (Εθνικής). Επίσης ανάλογα 

με το ενδιαφέρον, μπορούν να συμμετέχουν κατά προτεραιότητα οι αθλητές της προ-Εθνικής και οι εκ 

των 4 πρώτων της γενικής βαθμολογίας μέχρι και 1 μήνα πριν τους αγώνες, νοουμένου ότι:  
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  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. 

 14.2 Οι αιτήσεις συμμετοχής με προσωπική δαπάνη στους αγώνες αυτούς, θα υποβάλλονται 

στην ΚΟΞ από τα σωματεία συγκεντρωτικά, με την συμπλήρωση καθορισμένου εντύπου μαζί με την 

κατάθεση του παραβόλου συμμετοχής, τουλάχιστον 30 μέρες πριν τον αγώνα. 

 14.3 Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητή, για οποιοδήποτε λόγο, σε τέτοιο αγώνα, θα 

επιβληθεί πρόστιμο από τους διοργανωτές, το οποίο θα επιβαρυνθεί ο αθλητής. Σε περίπτωση 

αδυναμίας του αθλητή να συμμετάσχει, να ενημερώνεται άμεσα η ΚΟΞ για παροχή οδηγιών.  

 

15.  Σχεδιασμός Κινήτρων 

 15.1 Μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της Ομοσπονδίας οι συμμετέχοντες στην 

Εθνική ομάδα δύναται να λαμβάνουν κάποια από τα παρακάτω ωφελήματα/επιδόματα: 

  α)   Επίδομα οδοιπορικών προπονήσεων 

  β)  Επίδομα αθλητικού υλικού 

  γ) Επίδομα υψηλής επίδοσης 

  δ)  Μοριοδότηση στο Βιογραφικό Σημείωμα Προπονητή 

  ε)  Κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες ή/και καμπ προετοιμασίας 

  στ) Ασφαλιστική κάλυψη 

  ζ) Εργομετρικές εξετάσεις στο ΚΑΕΚ 

 15.2 Εκτός των αθλητών της Α’ κατηγορίας, ΑΠΑΝΤΕΣ συμμετέχουν στους αγώνες εξωτερικού, 

τις αγωνιστικές προπονήσεις και καμπ, με δικά τους έξοδα. 

 15.3 Λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση - ΚΙΝΗΤΡΑ - από την ΚΟΞ οι αθλητές που 

συμμετείχαν με δικά τους έξοδα και κατέκτησαν τις παρακάτω θέσεις σε αγώνες (εσωτερικού ή 

εξωτερικού): 

 

Α/

Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ 

 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

1η 2η – 3η  8άδα 16άδα 32άδα 64άδα 

1 ΔΙΕΘΝΕΣ U14, U17, U20, Senior €300 €200 €150    

2 FIE satellite Senior €400 €300 €200    

3 EFC U14 
ΣΧΕΔ. ΝΕΑΡΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ (Κ23) ΚΟΑ 

€100   

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 

 

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

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

 15.5 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. 

 15.6 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. 
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 15.7 Οι πρωτεύσαντες αθλητές στη γενική βαθμολογία, λαμβάνουν το 50% των κινήτρων της 1ης 

θέσης του πίνακα με Α/Α 1.  

 15.8 Όλοι οι αθλητές του σχεδιασμού λαμβάνουν οδοιπορικά, σύμφωνα με την παρακολούθηση 

των αγωνιστικών προπονήσεων και τον κανονισμό αποζημιώσεων-οδοιπορικών της ΚΟΞ. 

 

16.  Ειδικές ρυθμίσεις  

 Στην Εθνική ομάδα δικαιούνται ένταξης και αθλητές που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο 

εξωτερικό, νοουμένου ότι έχουν επιτύχει τα κριτήρια απόδοσης και εφαρμόζουν τις διαδικασίες του 

κανονισμού. 

 

 

Ο κανονισμός τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΞ την 4/8/2020. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

(μέρος του κανονισμού περί Εθνικών ομάδων και Διεθνών συμμετοχών) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

«Α» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΣΥΝΤΕ-

ΛΕΣΤΗΣ 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (α) 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ NOC ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   4αδα 1=200 2=180 3=150  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ/ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  FIE-EFC 1 – 64 RANKING       

     8αδα 5=130 6=120 7=110 8=100 

ΑΓΩΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (γ)       

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  FIE/EFC 1 – 64  x 20  16αδα 9-12=80 13-16=70   

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

Α-Γ FIE GP 1 – 32 x 20       

Α-Γ FIE A 1 - 16 x 20  32αδα 17-20=60 21-24=55 25-28=50 29-32=45 

Κ21 FIE U20 1 – 32 x 15       

Α-Γ FIE SAT 1 – 3 x 10  64αδα 33-40=35 41-48=30 49-56=25 57-64=20 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 

Κ23 EFC U23 1 – 32 x 10       

Κ17 EFC U17 1 – 32 x 10  128αδα 65-72=15 73-80=10 81-96=5 97-128=3 

Κ14 EFC U14 1 – 16 x 5       

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Α-Γ NOC 1 – 8 x 10  
(α) Για όλους τους αγώνες, η θέση που θα καταλάβει ο αθλητής θα 

βαθμολογείται εφόσον έχει περάσει τον γύρο των ομίλων και έχει 

προκριθεί στους αγώνες ευθέως αποκλεισμού. 

 

(β) Για τον καταρτισμό της Παγκύπριας κατάταξης θα 

προσμετρούνται τα 4 καλύτερα αποτελέσματα από όλους τους 

αγώνες που συμμετείχε ο αθλητής/τρια και περιλαμβάνονται στο 

επίσημο καλεντάρι της ΚΟΞ. 

 

(γ) Η κλήση για ένταξη των αθλητών στη Α’ κατηγορία γίνεται, 

νοουμένου ότι έχουν προκριθεί από τους ομίλους και θα έχουν 

κερδίσει το 50% + 1 των συμμετεχόντων αθλητών. 

Κ21 MED U20 1 – 8 x 5  

Κ17 MED U17 1 – 8 x 5  

     

ΑΓΩΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

NF 

/ x 0,5  

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ / x 0,75  

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ / x 1  

ΔΙΕΘΝΕΙΣ / x 1,5  
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
(Νοε – Ιαν – Μαρ – Μια – Αυγ) 

 

ΠΡΟΣ: Τεχνική Επιτροπή Κ.Ο.Ξ. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………………. 

ΜΗΝΕΣ…………………….……………………. 

ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ…………………………………………………….………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ………………………………………………………………. 

 

Α’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΔΟ-

ΣΗ 

ΣΥΜΜΕ-

ΤΟΧΕΣ 

      

      

      

      

      

 

Β’ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

 

…………………………………. 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

 

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η αθλητής/τρια …………………………..………………………………. 

βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση του κανονισμού περί «Εθνικών Ομάδων και Διεθνών 

Συμμετοχών» και της «Αγωνιστικής προκήρυξης» της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Ξιφασκίας και προπονούμαι υπό την καθοδήγηση του/της προπονητή/τριας  

….…………………………………………………………………………………..….………………… 

 

Υπογραφή αθλητή   …………….……………….   

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα …………………………………………….………………. 

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα  …………….……………….  

             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ονοματεπώνυμο  …………………………………………….………………. 

Υπογραφή προπονητή  …………….……………….   

 

 

 

                (ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ) 

 

 

Ονοματεπώνυμο  …………………………………………….………………. 

Υπογραφή Προέδρου Σωματείου …………….………………. 
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ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ – ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 

 
ΠΡΟΣ: Τεχνική Επιτροπή Κ.Ο.Ξ. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………………. 

 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ 

 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………..…………… 

 

 

 

…………………………………. 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ) 

 

 

 

 

Α/Α ΟΜΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 2 3 4 5 6 V +/- # 

1 
 

      
  

 

2 
 

      
  

 

3 
 

      
  

 

4 
 

      
  

 

5 
 

      
  

 

6 
 

      
  

 

ΣΕΙΡΑ ΑΓΩΝΩΝ 

/4/ 1-4  | 2-3 | 1-3 | 2-4 | 1-2 | 3-4 

/5/ 1-2 | 3-4 | 5-1 | 2-3 | 5-4 | 1-3 | 2-5 | 4-1 | 3-5 | 4-2 

/6/ 1-2 | 4-5 | 2-3 | 5-6 | 3-1 | 6-4 | 2-5 | 1-4 | 5-3 | 1-6 | 4-2 | 3-6 | 5-1 | 3-4 | 6-2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 

Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

/ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ: ΠΟΣΟ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ 

 (ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ)    

 (ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ)    

ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΓΕΥΜΑΤΑ 

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Χ ΑΤΟΜΑ)    

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΠΝΩΝ Χ ΑΤΟΜΑ)    

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ / ΤΑΞΙ / ΤΡΕΝΟ)    

     

ΔΙΑΜΟΝΗ 

 (ΟΝΟΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ -ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ)    

     

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ)    

     

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 

     

     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  

 

 Ημερομηνία: ................................ 

        ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ: 

 

        ........................................... 
                  (ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
 

 
ΠΡΟΣ:  Τεχνική Επιτροπή Κ.Ο.Ξ. 

 

ΘΕΜΑ :  Αποστολή …………………………. 

  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Προπονητής      …………………….  

Αθλητής             ……………………. 

Αθλητής             ……………………. 

 

Έκθεση Αγώνα   

 

1. Η αποστολή αναχώρησε από την Κύπρο για ……………… την ……………..………. με …… 

αθλητές, τον προπονητή (και ………….. συνοδούς γονείς). Οι αγώνες θα διεξάγονταν στην πόλη 

…………………… και το πρόγραμμα καθόριζε την ………………… έλεγχο υλικών, την …………….. 

ατομικούς αγώνες και την …………………… ομαδικούς αγώνες.   

  

2. Στην φάση των ομίλων, ανάμεσα σε ……….. αθλητές, ο …………. με ……… νίκες και ……….. 

ήττες κατατάχθηκε ………... Οι …………… με ………. νίκες και ………. ήττες κατέλαβε τη ……...  

 

3. Στην φάση των ……….. ο ………….. νίκησε με ……….. τoν ……………. αντίπαλο του και 

πέρασε στους 64. Στην ίδια φάση των αγώνων, ο ……………. έχασε από τον ………….. αντίπαλο του 

με ….., κατακτώντας τελικά την …………. θέση στην τελική κατάταξη. Στην φάση των 64 ο …………. 

κατάφερε να κερδίσει τον …………. αντίπαλο του με ……………. και να προχωρήσει στην φάση των 

32. Στην ίδια φάση των αγώνων o ……………… ηττήθηκε από τον …………… αντίπαλο του με 

……… και κατετάγη ……….. στην τελική κατάταξη.. 

 
4. Η αποστολή αναχώρησε την ………………………………. για την Κύπρο. 

5. Παρατηρήσεις:  

α. Στο ομαδικό παρατηρήθηκε ότι ………………..  

 

Με  εκτίμηση  

 
………………………….. 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ) 
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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 
 
 

Ο/Η υπογράφων/ουσα ......................................................... κάτοχος του υπ ́ αριθμού 

....................................... Κυπριακού διαβατηρίου/ταυτότητας συγκατατίθεμαι όπως ο/η 

.............................................................................. μπορεί να ταξιδέψει από την 

......................... στην ......................... και αντίστροφα. Στο ταξίδι του/της θα τ....... συνοδεύει 

................................................................................. κάτοχος του υπ  ́ αριθμού 

....................................... Κυπριακού διαβατηρίου/ταυτότητας. 

 

 

………………  .... /.... /....... 
 

........................................... 
(υπογραφή γονέα) 

 
 
 
 

 


