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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

1.  Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής αθλητή σε Σωματείο ξιφασκίας 

 1.1 Για την αρχική εγγραφή Κύπριου ή αλλοδαπού αθλητή στη δύναμη οποιουδήποτε αθλητικού 

σωματείου ξιφασκίας χρειάζεται ο εγγραφόμενος:  

  α.  Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών  

  β.  Να μην έχει εγγραφεί σε άλλο Κυπριακό Σωματείο, του ιδίου κλάδου άθλησης 

(ξιφασκίας). 

 1.2 Το ΔΣ αφού εγκρίνει την αίτηση εγγραφής, εκδίδει Εθνική άδεια αθλητή. 

 

2.  Δικαιολογητικά Εγγραφής και Εκδόσεως Εθνικής Άδειας Αθλητή 

 2.1 Αρχική Έκδοση και εγγραφή στο μητρώο αθλητών της ΚΟΞ 

  Για την κατά το προηγούμενο άρθρο, εγγραφή αθλητή ξιφασκίας στη δύναμη σωματείου και 

εκδόσεως Εθνικής άδειας αθλητή, χρειάζεται η υποβολή των ακολούθων δικαιολογητικών:  

  α.  Αίτηση εγγραφής, σύμφωνα με το πρότυπο της Ομοσπονδίας (Υπόδειγμα 1), που 

υπογράφεται από τον αθλητή και σφραγίζεται από το Σωματείου του, προκειμένου δε για ανήλικους 

και έγγραφης συγκατάθεσης εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα στον αθλητή. 

  β.  αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης ή Ταυτότητας ή διαβατηρίου 

  γ.  αντίγραφο έγκυρου δελτίου υγείας αθλητή, όπως ορίζουν οι κανονισμοί του ΚΟΑ 

  δ.  1 φωτογραφία  

  ε.  Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου: 10 Ευρώ 

  Όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις 

επίσημες διαδικτυακές σελίδες της ΚΟΞ. Τα έντυπα που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα 

πρέπει να είναι ακριβές αντίγραφα των πρωτοτύπων, δηλαδή σκαναρισμένα (scan) σε μορφή 

pdf ή jpg. 

 2.2 Ανανέωση/Επανέκδοση Εθνικής Άδειας Αθλητή 

   Η Εθνική άδεια που εκδίδεται με την εγγραφή αθλητή σε Σωματείο, ισχύει για την περίοδο 

που ισχύει το δελτίο υγείας που έχει εκδώσει ο ΚΟΑ. Για την ανανέωση της άδειας θα πρέπει να 

υποβάλλονται: 

  α. Γραπτό αίτημα ανανέωσης, σύμφωνα με το πρότυπο της Ομοσπονδίας (Υπόδειγμα 3), 

που υπογράφεται από τον αθλητή και σφραγίζεται από το Σωματείου του, προκειμένου 

δε για ανήλικους και έγγραφης συγκατάθεσης εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα 

στον αθλητή. 

β. αντίγραφο του νέου έγκυρου δελτίου υγείας,  

  γ. 1 φωτογραφία 

δ. απόδειξη κατάθεσης παραβόλου 5 Ευρώ. 
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 Όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις επίσημες 

διαδικτυακές σελίδες της ΚΟΞ. Τα έντυπα που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει να 

είναι ακριβές αντίγραφα των πρωτοτύπων, δηλαδή σκαναρισμένα (scan) σε μορφή pdf ή jpg. 

 

3. Δικαιολογητικά Εκδόσεως Διεθνούς Άδειας Αθλητή (FIE ή EFC) 

 3.1 Κάτοικος Κύπρου 

  Κύπριος αθλητής που επιθυμεί να εκπροσωπήσει την Κύπρο σε Διεθνείς αγώνες 

(Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς, Μεσογειακούς κλπ), στην Κύπρο ή στο Εξωτερικό, στους οποίους 

απαιτείται Διεθνή άδεια αθλητή, θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

  α.  Αίτηση για έκδοση διεθνούς άδειας αθλητή FIE – EFC, σύμφωνα με το πρότυπο της 

Ομοσπονδίας (Υπόδειγμα 2) 

  β.  απόδειξη κατάθεσης παραβόλου: 30 Ευρώ   

  Όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις 

επίσημες διαδικτυακές σελίδες της ΚΟΞ. Τα έντυπα που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα 

πρέπει να είναι ακριβές αντίγραφα των πρωτοτύπων, δηλαδή σκαναρισμένα (scan) σε μορφή 

pdf ή jpg. 

 3.2 Κάτοικος εξωτερικού (μόνο την πρώτη φορά) 

  Σε συνέχεια της παραγράφου 3.1, Κύπριος αθλητής που διαμένει μόνιμα ή για σπουδές στο 

εξωτερικό, θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

  α.  Βεβαίωση ότι διαμένει μόνιμα ή για σπουδές στο εξωτερικό 

  β.  Βεβαίωση εγγραφής σε αλλοδαπό Σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος 

  γ.  αντίγραφο του Κυπριακού διαβατηρίου 

  δ.  1 Φωτογραφία 

  Όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις 

επίσημες διαδικτυακές σελίδες της ΚΟΞ. Τα έντυπα που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα 

πρέπει να είναι ακριβές αντίγραφα των πρωτοτύπων, δηλαδή σκαναρισμένα (scan) σε μορφή 

pdf ή jpg. 

 

4. Χρόνος Εκδόσεως Αδειών – Επίσπευση 

 4.1 Η χρονική διάρκεια επεξεργασίας των δικαιολογητικών και έκδοσης, ανανέωσης και 

επανέκδοσης αδειών καθορίζεται σε 5 ημέρες από την ημέρα παραλαβής των δικαιολογητικών.  

 4.2 Σε περίπτωση πρόθεσης συμμετοχής σε αγώνες, εάν κατατεθούν δικαιολογητικά 

εκπρόθεσμα, η Ομοσπονδία δεν φέρει καμία ευθύνη για την μή έκδοση του δελτίου και την μή 

συμμετοχή τυχόν αθλητών στους αγώνες. 

 4.3 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον επίκειται η συμμετοχή του αθλητή σε αγώνες, η 

διαδικασία θα ολοκληρώνεται αυθημερόν με την προϋπόθεση να καταβάλλεται επιπλέον πρόστιμο 20 

Ευρώ. 

 4.4 Η διαδικασία έκδοσης αδειών γίνεται από την γραμματεία της ΚΟΞ. 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

4/9 
 

 4.5 Η ΚΟΞ δεν παρέχει έντυπη άδεια. Η άδεια είναι  ηλεκτρονική με άμεση ισχύ και 

αποστέλλεται υπό μορφή βεβαίωσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον αιτητή. Όταν η αίτησή 

σας επεξεργαστεί και εκδοθεί η άδεια, η δήλωση συμμετοχής σε αγώνες γίνεται μόνο από το 

Σωματείο του αθλητή. 

 

5. Ισχύς Αδειών 

 5.1 Οι διεθνείς άδειες (FIE & EFC) ισχύουν για 1 αγωνιστική περίοδο (Σεπ-Αυγ). 

 5.2 Οι Εθνικές άδειες ισχύουν για τη διάρκεια ισχύος του δελτίου υγείας που εκδίδεται από το 

ΚΑΕΚ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΟΑ. 

 

6.  Ακυρότητες – Κυρώσεις  

 6.1. Αθλητής που υποβάλλει αίτηση εγγραφής στη δύναμη σωματείου ξιφασκίας, ενώ ήδη είναι 

γραμμένος σε άλλο σωματείο, χωρίς την κατάθεση αίτησης μεταγραφής και την έγκριση της 

ομοσπονδίας, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού 2 ετών από κάθε αγώνα, με απόφαση του ΔΣ της 

ΚΟΞ και η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται.  

 6.2  Στην περίπτωση κατά την οποία προσκομίζονται δύο ή περισσότερες αιτήσεις εγγραφής 

αθλητή που εγγράφεται για πρώτη φορά, λαμβάνεται ως έγκυρη η αίτηση με την προγενέστερη 

ημερομηνία.   

  

7.  Μεταγραφές αθλητών  

 7.1  Επιτρέπονται οι μεταγραφές αθλητών, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του, αλλά με 

έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα (σε περίπτωση ανηλίκου) και βεβαίωση 

από το Σωματείου του ότι δεν εκκρεμούν οικονομικές οφειλές.  

 7.2 Η αίτηση μεταγραφής πρέπει να υποβάλλεται στην ΚΟΞ στο καθορισμένο χρονικό διάστημα 

μετεγγραφών. 

 7.3  Αθλητής ξιφασκίας που την τελευταία 2ετία πριν από την υποβολή της αίτησης μεταγραφής 

δεν αγωνίσθηκε σε κανένα επίσημο αγώνα με το σωματείο του, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε 

σωματείο της προτίμησής του, οποιαδήποτε χρονική περίοδο, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου 

του και χωρίς να χρειάζεται η συνδρομή οποιουδήποτε άλλου λόγου, πέρα από την έγγραφη 

συναίνεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, προκειμένου για ανήλικους αθλητές.  

 7.3 Δικαιολογητικά μεταγραφής αθλητή:  

  α.  Αίτηση μεταγραφής του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το πρότυπο της Ομοσπονδίας 

(Υπόδειγμα 4) 

  β. Βεβαίωση από το Σωματείου του ότι δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα 

  γ. Συμπληρωμένη νέα Αίτηση εγγραφής αθλητή στο νέο σωματείο 

  δ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου 35 Ευρώ 

  Όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις 

επίσημες διαδικτυακές σελίδες της ΚΟΞ. Τα έντυπα που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα 

πρέπει να είναι ακριβές αντίγραφα των πρωτοτύπων, δηλαδή σκαναρισμένα (scan) σε μορφή 

pdf ή jpg. 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

5/9 
 

 7.4 Αθλητές της κατηγορίας παίδων-κορασίδων (Κ11) δεν υποχρεούνται στην κατάθεση 
παραβόλου μεταγραφής. 

 

8.  Έκταση εφαρμογής – ειδικές περιπτώσεις  

 8.1  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για όλες τις περιπτώσεις.  

 8.2  Επίσημος βαθμολογούμενος αγώνας θεωρείται κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται από την 

ΚΟΞ ή γίνεται με την έγκρισή της και περιλαμβάνεται στο επίσημο ημερολόγιο αγώνων της ΚΟΞ.  

 8.3 Αθλητής/τρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει μεταγραφή εκτός μεταγραφικής περιόδου, μόνο σε 

εξαιρετική περίπτωση. Ως εξαιρετική περίπτωση θεωρείται ιδίως η έλλειψη προπονητή, η έλλειψη 

ικανών μέσων προπόνησης, η μειωτική ή αντίθετη στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

συμπεριφορά των παραγόντων του Σωματείου και κάθε άλλος λόγος που μπορεί αντικειμενικά να 

διαταράξει την αρμονική συνεργασία αθλητή και σωματείου. Στην περίπτωση αυτή, για την εξέταση 

της αίτησης καταβάλλεται παράβολο 200 Ευρώ στην ΚΟΞ. Κατά την εξέταση της αίτησης οι 

ενδιαφερόμενοι πιθανόν να κληθούν να δώσουν εγγράφως τις εξηγήσεις τους. Σε περίπτωση 

εγκρίσεως της αίτησης, ο αθλητής αγωνίζεται με το νέο Σωματείο αλλά η ατομική του βαθμολογία 

στους αγώνες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου μηδενίζεται, ενώ η βαθμολογία του Σωματείου 

παραμένει ως έχει και το παράβολο επιστρέφεται. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, συνεχίζει να 

αγωνίζεται με το Σωματείο του και το παράβολο εκπίπτει υπέρ της ΚΟΞ. 

 8.4  Αθλητής έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο), σε 

οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, αν το σωματείο που ανήκει διαλύθηκε με τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης ή ανέστειλε τη δραστηριότητα του αθλήματος στο οποίο επιδίδεται ο ενδιαφερόμενος 

αθλητής επί μία αγωνιστική περίοδο ή εφόσον η αναστολή αυτή άρχισε στη διάρκεια αγωνιστικής 

περιόδου και το σωματείο δεν δηλώσει συμμετοχή στους αγώνες της επόμενης αγωνιστικής 

περιόδου, η δε αναστολή της δραστηριότητας του αθλήματος δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας.  

 8.5  Αθλητής ο οποίος ανήκει στη δύναμη σχολείου ή σχολής οποιασδήποτε φύσης, που μετέχει 

υπό μορφή σωματείου σε αγώνες της ομοσπονδίας, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ελεύθερα σε 

σωματείο της προτίμησής του, όταν παύσει να έχει την ιδιότητα του μαθητή ή φοιτητή, εφόσον δεν 

έχει εγγραφεί σε σωματείο, κατά το χρόνο της φοίτησής του στο σχολείο ή στη σχολή.  

 8.6  Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναμη σωματείου με απόφασή του ή με 

απόφαση της ομοσπονδίας ή στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητά του, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί πάλι 

ως αθλητής του σωματείου του, μετά την παρέλευση τριετίας από την τελεσιδικία της σχετικής 

απόφασης. Ειδικά όμως, στην περίπτωση που η στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας επιβάλλεται για 

διάστημα μεγαλύτερο από τρία (3) έτη, ο αθλητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής, 

μόνο μετά την παρέλευση του χρόνου που στερήθηκε την φίλαθλη ιδιότητά του. Αν για τη στέρηση της 

φίλαθλης ιδιότητας ευθύνεται το σωματείο του, ο αθλητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σε 

οποιοδήποτε άλλο, μετά την παρέλευση τριετίας από την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης.  

 8.7  Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί την ίδια αγωνιστική περίοδο με 2 διαφορετικά σωματεία, 

σε βαθμολογούμενους αγώνες που διοργανώνονται στην Κύπρο από την Ομοσπονδία, πλην της 

περιπτώσεως της παραγράφου 6.2 και 8.3.  

 8.8 Για την εγγραφή σε αλλοδαπό σωματείο και τη συμμετοχή σε αγώνες αλλοδαπής αθλητικής 

ομοσπονδίας του ιδίου αθλήματος, θα πρέπει να δοθεί έγγραφη συγκατάθεση της Ομοσπονδίας και η 

συμμετοχή να μην αφορά βαθμολογούμενους αγώνες του επίσημου ημερολογίου αγώνων της ΚΟΞ. 
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9.  Έγκριση-Επικύρωση Εγγραφών/Μεταγραφών  

 9.1  Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε αρχική αίτηση εγγραφής και μετεγγραφής.  

 9.2  Η απόφαση του ΔΣ εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να ανακοινώνεται στους 

ενδιαφερομένους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη λήξη της 

προθεσμίας μεταγραφών ή από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης σε περίπτωση της 

παραγράφου 7.3 ή 8.3.  

 9.3  Για τυχόν ενστάσεις κατά της απόφασης του ΔΣ περί των μεταγραφών, ακολουθείται η 

διαδικασία που ορίζει το καταστατικό. 

  

10.  Χρονικό διάστημα Μετεγγραφών  

 Το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων μετεγγραφής για 

οποιοδήποτε λόγο, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 7.3, 8.3 και 8.5, ορίζεται από 23 

Ιουλίου έως 3 Αυγούστου.  

 

Ο κανονισμός τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΞ την 4/8/2020 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας 

Επιθυμώ να εγγραφώ ως αθλητής στο Σωματείο: 

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

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 
(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

Επώνυμο  [.............................................................................] 

Όνομα [.............................................................................] 

    »      Πατρός [.............................................................................] 

    »      Μητρός [.............................................................................] 

Τόπος γέννησης  [.............................................................................] 

Ημερομηνία    »  [.............................................................................] 

Ιθαγένεια  [.............................................................................] 

Διεύθυνση [.............................................................................] 

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

Τηλέφωνο [.............................................................................] 

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

Δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας: ΑΡ          ΔΕ      

 

Με την υπογραφή μου: 

α) Βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση του Καταστατικού και των 
Κανονισμών της Κ.Ο.Ξ. που έχουν δημοσιευθεί στη 
διεύθυνση http://fencing.org.cy/rules-documents/ και 
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις τους. 

β) Αποδέχομαι όπως η ΚΟΞ διατηρεί σε ηλεκτρονική ή 
οποιαδήποτε άλλη μορφή, δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τον περί επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (προστασία του ατόμου) νόμο, για 
σκοπούς ενημέρωσης. 

γ) Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία ή/και μηνύματα 
που σχετίζονται με δραστηριότητες και αγώνες ξιφασκίας 

δ) Αποδέχομαι να χρησιμοποιούνται δικές μου φωτογραφίες ή 
του παιδιού μου από τη/τις δραστηριότητα/τες της ΚΟΞ που 
συμμετέχω/ει για σκοπούς προώθησης και προβολής του 
αθλήματος. 

Ο/Η αιτών 

 

............................................................... 
(Υπογραφή αθλητή) 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Έλαβα γνώση της αιτήσεως και συμφωνώ 

 

Ο/Η δηλών 

 

............................................................... 
(Υπογραφή δηλούντος) 

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

(Ονοματεπώνυμο δηλούντος) 

 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α.  Η προσυπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα απαιτείται   όταν ο 

αθλητής ή η αθλήτρια είναι ηλικίας μικρότερης των 18 ετών. 

β.  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ από 2 
 φωτογραφίες (3x3,5εκ), φωτοαντίγραφο του Δελτίου Υγείας, 
 πρόσφατο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του  διαβατηρίου 
 και παράβολο 10 Ευρώ. 

 
 

(Συμπληρώνεται από το Σωματείο.) 

Βεβαιώνεται η ταυτότητα και το γνήσιο της υπογραφής 
του αθλητή. 

 
 
 
 
 

............................................................................. 
(Υπογραφή Γραμματέα και Σφραγίδα Σωματείου)  

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

(Ονοματεπώνυμο Γραμματέα Σωματείου) 

 

 
 

 (Συμπληρώνεται από την Κ.Ο.Ξ.) 

Παραλήφθηκε και καταχωρήθηκε με αριθμό μητρώου 

 [..................................]  Λεμεσός,......................... 

 
 
 
 

............................................................... 
(Υπογραφή Γραμματέα και Σφραγίδα ΚΟΞ) 

 

 
 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
3Χ3,5εκ 

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

 

Προς:  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ  

    

Κοιν.  ………………………………………………. (όνομα Σωματείου) 

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (FIE / EFC) 

 

Με την παρούσα επιθυμώ όπως μου εκδοθεί ή ανανεωθεί (διαγράψτε ανάλογα) Διεθνή άδεια αθλητή 

για την αγωνιστική περίοδο …………/…………. FIE   EFC    Επισυνάπτω παράβολο ……….. 

Ευρώ (σε μετρητά ή επιταγή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της  ΚΟΞ). 

 

Κατανοώ και αναγνωρίζω ελεύθερα ότι η FIE, η EFC, όλοι οι εγκεκριμένοι διοργανωτές αγώνων, η 

WADA και όλοι οι άλλοι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί αντιντόπινγκ, μπορούν να επεξεργάζονται, να 

συλλέγουν, να αποθηκεύουν, να χρησιμοποιούν και να διαγράφουν τα προσωπικά μου δεδομένα, για 

σκοπούς: 

•  Διαχείρισης της υπαγωγής μου, ως κάτοχου αδείας, στην FIE ή/και EFC 

•  Συμμετοχής σε αγώνες Ξιφασκίας, τήρησης και δημοσίευσης του αθλητικού ιστορικού και του 

 βιογραφικού μου 

•  Εφαρμογής και συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις και τους κανόνες αντιντόπινγκ 

 

Με την υπογραφή μου: 

α)  Αποδέχομαι να τηρώ τις διατάξεις των κανονισμών και των καταστατικών της FIE ή/και της EFC. 

β)  Επιτρέπω στη FIE ή EFC τη μεταφορά οποιουδήποτε ατομικού ή συλλογικού δικαιώματος εικόνας 

 και συμφωνώ να κινηματογραφούμαι (κυρίως από την τηλεόραση), να φωτογραφίζομαι, να 

 αναγνωρίζονται και να καταχωρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα με οποιονδήποτε 

 τρόπο. Η FIE ή EFC αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει αυτά τα δικαιώματα μόνο σε σχέση με την 

 προώθηση και την ανάπτυξη του αθλήματος στα ακόλουθα μέσα: δημοσιεύσεις, δικτυακό τόπο στο 

 Internet, οπτικοακουστικά βοηθήματα. 

 
 
   

Υπογραφή Γραμματέα Σωματείου 

 
Υπογραφή αθλητή  

  

Ονοματεπώνυμο Γραμματέα Σωματείου  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

  

 

Σφραγίδα Σωματείου  Υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα 

   

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ Η ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

* Η προσυπογραφή γονέα ή κηδεμόνα είναι υποχρεωτική για αθλητές κάτω των 18 ετών 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Η FIE ή EFC δεν παρέχει έντυπη άδεια - η άδεια είναι  ηλεκτρονική με άμεση ισχύ - όταν η αίτησή σας επεξεργαστεί και εκδοθεί άδεια, η 

δήλωση συμμετοχής σας σε αγώνες γίνεται μόνο από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας. 

 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 
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Ημερομηνία: ………………… 

 

Προς:  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ  

   

Κοιν.  ………………………………………………. (όνομα Σωματείου) 

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ & ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ 

 

Με την παρούσα επιθυμώ όπως μου εκδοθεί νέα Εθνική άδεια αθλητή και επισυνάπτω τα παρακάτω 

δικαιολογητικά : 

 

 α)  Αντίγραφο του νέου έγκυρου δελτίου υγείας,  

  β)  1 πρόσφατη φωτογραφία 

  γ)  Παράβολο 5 Ευρώ  

    (κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της  ΚΟΞ) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Η ΚΟΞ δεν παρέχει έντυπη άδεια. Η άδεια είναι  ηλεκτρονική με άμεση ισχύ. Όταν η αίτησή σας επεξεργαστεί και εκδοθεί η άδεια, η δήλωση 

συμμετοχής σας σε αγώνες γίνεται μόνο από το Σωματείο του αθλητή. 

 

 

 

Υπογραφή αθλητή  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 

Υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ Η ΚΗΔΕΜΟΝΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

* Η προσυπογραφή γονέα ή κηδεμόνα είναι υποχρεωτική για αθλητές κάτω των 18 ετών 
 

 

 

 

 

 

 



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

 

10/9 
 

Ημερομηνία:  ………………… 

 

Προς:  ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ  

   

   

Κοιν.  ………………………………………………. (όνομα Σωματείου από) 

  ………………………………………………. (όνομα Σωματείου προς) 

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ 

 

Με την παρούσα επιθυμώ όπως μεταγραφώ από το Σωματείο 

…………………………………..………… στο Σωματείο ………………………………..…..………… και 

επισυνάπτω τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 

 α)  Αίτηση εγγραφής αθλητή στο νέο Σωματείο 

 β)  1 φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (jpg) για επανέκδοση Εθνικής άδειας 

 γ) Βεβαίωση από το Σωματείο μου ότι δεν έχω οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα 

 δ)  Παράβολο 35 Ευρώ (μόνο για αθλητές άνω των 11 ετών) 

    (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της  ΚΟΞ) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Η ΚΟΞ δεν παρέχει έντυπη άδεια. Η άδεια είναι  ηλεκτρονική με άμεση ισχύ. Όταν η αίτησή σας επεξεργαστεί και εκδοθεί η άδεια, η δήλωση 

συμμετοχής σας σε αγώνες γίνεται μόνο από το Σωματείο του αθλητή. 

 

 

 

Υπογραφή αθλητή  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 

Υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ Η ΚΗΔΕΜΟΝΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

* Η προσυπογραφή γονέα ή κηδεμόνα είναι υποχρεωτική για αθλητές κάτω των 18 ετών 
 


