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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ Κ.Ο.Ξ. 
 
1. Πποπονηηήρ Ξιθαζκίαρ 

 1.1  Σνλ ηίηιν ηνπ Πποπονηηή Ξιθαζκίαρ, θαηέρεη ν έρσλ απνθηήζεη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα γηα ηελ αζιεηηθή 

εθπαίδεπζε, επηκόξθσζε θαη θαζνδήγεζε αζιεηώλ θάζε επηπέδνπ θαη ειηθίαο, αζιεηηθώλ 

ζσκαηείσλ θαη εζληθώλ νκάδσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάζε είδνπο 

αγσληζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αζιήκαηνο.  

 1.2  Ο θέξσλ ηνλ ηίηιν ηνπ Πξνπνλεηή, εθόζνλ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξών Πξνπνλεηώλ 

θαη θαηέρεη έγθπξε (ελ ηζρύ) Δζληθή Άδεηα, ζε εθαξκνγή ησλ πξνλνηώλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, 

έρεη ην δηθαίσκα λα απαζρνιείηαη ζε αζιεηηθά ζσκαηεία, λα ζπκκεηέρεη ζηνπο ζρεδηαζκνύο, ζε 

όινπο ηνπ αγσληζηηθνύο ρώξνπο θαη όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο αγώλσλ ηνπ αζιήκαηνο. 

 1.3   Όπνπ ζηνλ παξόληα θαλνληζκό αλαθέξεηαη ε ιέμε πξνπνλεηήο ελλνείηαη θαη 

πξνπνλήηξηα, όπνπ νκνζπνλδία ελλνείηαη ε Κππξηαθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο (ΚΟΞ). 

 

2.  Όποι και πποϋποθέζειρ εγγπαθήρ πποπονηηή ζηην ομοζπονδία 

 2.1  Γηα ηελ αξρηθή εγγξαθή Κύπξηνπ ή αιινδαπνύ Πξνπνλεηή ζηελ Οκνζπνλδία 

ρξεηάδεηαη ν ελδηαθεξόκελνο λα πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο πην θάησ πξνϋπνζέζεηο: 

   α.  Να έρεη ζπγθεληξώζεη ηα ειάρηζηα απαηηνύκελα κόξηα απνλνκήο ηεο θαηώηεξεο 

Δζληθήο θαηεγνξίαο πξνπνλεηή, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ παξόληνο. 

   β.  Να έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ο έηορ ειηθίαο. 

   γ.  Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί, από νπνηνδήπνηε όξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο κε 

δηαγξαθή ηνπ από νπνηνδήπνηε κεηξών ηεο Οκνζπνλδίαο ή/θαη από ηελ ΑΓΔΑ ή από πνηληθό 

Γηθαζηήξην κε δηαγξαθή ή/θαη ζηέξεζε ηεο θίιαζιεο ηδηόηεηαο. 

 2.2  Σν Γ αθνύ εγθξίλεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο, εθδίδεη Δζληθή άδεηα πξνπνλεηή θαη 

εγγξάθεη απηόλ ζην Μεηξών Πξνπνλεηώλ ζηελ αλάινγε Δζληθή θαηεγνξία. 

 

3. Γικαιολογηηικά Δγγπαθήρ και Δκδόζευρ Δθνικήρ Άδειαρ Πποπονηηή 

 3.1  Απσική έκδοζη και εγγπαθή ζηο μηηπώο πποπονηηών ηηρ ΚΟΞ 

   Γηα ηελ θαηά ην πξνεγνύκελν άξζξν, απνλνκή θαηεγνξίαο, εγγξαθή Πξνπνλεηή 

μηθαζθίαο ζην κεηξών ηεο Οκνζπνλδίαο θαη εθδόζεσο Δζληθήο Άδεηαο Πξνπνλεηή, ρξεηάδεηαη ε 

ππνβνιή ησλ αθόινπζσλ δηθαηνινγεηηθώλ: 

   α. Αίηεζεο εγγξαθήο θαη βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηεο 

Οκνζπνλδίαο (Τπόδεηγκα 1 & 4). 

   β. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία, θαηνρήο δηπιώκαηνο πξνπνλεηή ή/θαη άιισλ 

δηπισκάησλ, ηίηισλ ζπνπδώλ, παξαθνινύζεζεο επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ, απόθηεζεο 

επαγγεικαηηθήο πξνπνλεηηθήο πείξαο.  

   γ. Αληίγξαθν Γειηίνπ ηαπηόηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ. 

   δ. 1 θσηνγξαθία 
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   ε. Τπεύζπλε δήισζε όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί από νπνηνδήπνηε όξγαλν ηεο 

Οκνζπνλδίαο ή από ηελ ΑΓΔΑ ή Πνηληθό Γηθαζηήξην. 

   ζη.  Απόδεημε θαηάζεζεο παξαβόινπ: 100 Δςπώ 

   Όια ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηηο 

επίζεκεο δηαδηθηπαθέο ζειίδεο ηεο ΚΟΞ. Σα έληππα πνπ ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζα πξέπεη 

λα είλαη αθξηβέο αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ, δειαδή ζθαλαξηζκέλα (scan) ζε κνξθή pdf ή jpg. 

 3.2  Ανανέυζη/Δπανέκδοζη Δθνικήρ Άδειαρ Πποπονηηή 

    Η Δζληθή άδεηα πνπ εθδίδεηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπ πξνπνλεηή ζην κεηξών, ηζρύεη 

γηα πεξίνδν ηπιών (3) εηών. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη: 

   α. Γξαπηό αίηεκα αλαλέσζεο, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηεο Οκνζπνλδίαο 

(Τπόδεηγκα 2). 

   β. 1 θσηνγξαθία 

   γ. απόδεημε θαηάζεζεο παξαβόινπ 50 Δςπώ. 

   Όια ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηηο 

επίζεκεο δηαδηθηπαθέο ζειίδεο ηεο ΚΟΞ. Σα έληππα πνπ ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζα πξέπεη 

λα είλαη αθξηβέο αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ, δειαδή ζθαλαξηζκέλα (scan) ζε κνξθή pdf ή jpg. 

 

4. Γιαδικαζία Έγκπιζηρ - Ακςπόηηηερ - Κςπώζειρ 

 4.1  Η αξρηθή εγγξαθή ζην κεηξών, έθδνζε ή αλαλέσζε Δζληθήο άδεηαο πξνπνλεηή, 

γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο 

αξκόδηαο επηηξνπήο.  

 4.2  Σν Γ.. αθνύ ιάβεη ππόςε ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο, εγθξίλεη ή 

απνξξίπηεη ηελ αίηεζε θαη δύλαηαη λα εθδίδεη/αλαλεώλεη/αλαζηέιιεη, ηελ Δζληθή Άδεηα Πξνπνλεηή 

αλάινγα ηεο απόθαζεο. 

 4.3  Η αξκόδηα επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα κελ εηζεγεζεί ζεηηθά ηελ έθδνζε ή 

αλαλέσζε ηεο άδεηαο πξνπνλεηή, εθόζνλ θξίλεη όηη ην επίπεδν γλώζεσλ, ην ήζνο θαη ηα 

πξνζόληα ηνπ πξνπνλεηή δελ είλαη ηα ειάρηζηα επηηξεπηά γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπ. 

 4.4  ε πεξίπησζε πνπ νπνηεδήπνηε δελ ηθαλνπνηνύληαη ηα θαζνξηδόκελα ζην παξόλ, ην 

Γ είλαη αξκόδην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, κε βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ησλ θαλνληζκώλ 

ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ην θαιώο λννύκελν ζπκθέξνλ ηνπ αζιήκαηνο. 

 

5. Υπόνορ Δκδόζευρ Αδειών – Δπίζπεςζη 

 5.1  Η ρξνληθή δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη έθδνζεο ή αλαλέσζεο 

αδεηώλ θαζνξίδεηαη ζε 10 εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκέξα παξαιαβήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.  

 5.2  ε πεξίπησζε πξόζεζεο δειώζεσο ηνπ πξνπνλεηή ζε αγώλα, εάλ θαηαηεζνύλ 

δηθαηνινγεηηθά εθπξόζεζκα, ε Οκνζπνλδία δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηελ κή έθδνζε ηνπ δειηίνπ 

θαη ηελ κή δήισζε ηνπ πξνπνλεηή ζηνπο αγώλεο. 
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 5.3  ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη εθόζνλ επίθεηηαη ε δήισζε ηνπ πξνπνλεηή ζε 

αγώλεο, ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξώλεηαη απζεκεξόλ κε ηελ πξνϋπόζεζε λα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ 

πξόζηηκν 50 Δςπώ. 

 5.4  Η δηαδηθαζία έθδνζεο αδεηώλ γίλεηαη από ηελ γξακκαηεία ηεο ΚΟΞ. 

 5.5  Η ΚΟΞ δελ παξέρεη έληππε άδεηα. Η άδεηα είλαη  ειεθηξνληθή κε άκεζε ηζρύ θαη 

απνζηέιιεηαη ππό κνξθή βεβαίσζεο κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηνλ αηηεηή. Όηαλ ε αίηεζε 

επεμεξγαζηεί θαη εθδνζεί ε άδεηα, ε δήισζε ζπκκεηνρήο ζε αγώλεο γίλεηαη κόλν από ην σκαηείν 

ηνπ πξνπνλεηή. 

  

6. Ιζσύρ Δθνικήρ Άδειαρ Πποπονηηή  

 6.1  Η Δζληθή Άδεηα Πξνπνλεηή ηζρύεη γηα 3 σπόνια από ηελ εκεξνκελία εθδόζεσο. 

 6.2  Πξνπνλεηήο ρσξίο έγθπξε (ελ ηζρύ) άδεηα, παξακέλεη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών 

πξνπνλεηώλ αιιά απαγνξεύεηαη λα δεισζεί ζε επίζεκνπο ή δηεζλείο αγώλεο ή γηα ζθνπνύο 

αίηεζεο εγγξαθήο κέινπο από σκαηείν ζηελ Οκνζπνλδία.  

 6.3  Απαγνξεύεηαη ε θαζνδήγεζε αζιεηή ή νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα αγώλσλ ή 

πξνπνλήζεσλ από πξόζσπν ζηεξνύκελν ηεο σο άλσ άδεηαο πξνπνλεηή. Η παξάβαζε ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο, δειαδή ε άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πξνπνλεηή από πξόζσπν 

ζηεξνύκελν έγθπξεο Δζληθήο Άδεηαο Πξνπνλεηή, αλεμαξηήησο ηνπ ιόγνπ πνπ ηελ πξνθάιεζε, 

ηηκσξείηαη ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο Οκνζπνλδίαο.  

 6.4  Ο έιεγρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο ηζρύο ησλ αδεηώλ Πξνπνλεηώλ γίλεηαη από 

ην Γ. 

 

7. Καηηγοπίερ Πποπονηηών 

 7.1  ηνπο εγγξαθόκελνπο ζην κεηξών ηεο Οκνζπνλδίαο πξνπνλεηέο, απνλέκεηαη 

Δζληθή θαηεγνξία ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηνλ θαλνληζκό. Οη θαηεγνξίεο θαηά ζεηξά 

αξραηόηεηαο είλαη θαηεγνξίαο Α’, θαηεγνξίαο Β’, θαηεγνξίαο Γ’, θαηεγνξίαο Γ’. 

   Α΄ καηηγοπία:  Πξνπνλεηέο Δζληθώλ Οκάδσλ θαη αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ. 

   Β΄ καηηγοπία:  Πξνπνλεηέο ζσκαηείσλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ αζιεηώλ. 

   Γ΄ καηηγοπία:  Πξνπνλεηέο ζσκαηείσλ ζε ηκήκαηα αλάπηπμεο - αξραξίσλ 

   Γ΄ καηηγοπία:  Βνεζνί πξνπνλεηέο ζε ηκήκαηα αλάπηπμεο θαη αξραξίσλ ησλ  

      σκαηείσλ 

 7.2   ε πεξίπησζε έιιεηςεο πξνπνλεηώλ ηεο αλώηεξεο θαηεγνξίαο ζην άζιεκα, 

δύλαληαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη πξνπνλεηέο ηεο ακέζσο θαηώηεξεο θαηεγνξίαο. 

 7.3  Η πξναγσγή ησλ πξνπνλεηώλ ζε θαηεγνξίεο γίλεηαη θαηόπηλ γξαπηήο αηηήζεσο ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ πξνπνλεηή, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 

 

8. Πποπονηηέρ από αλλοδαπή Ομοζπονδία 

 8.1   Πξνπνλεηέο πνπ πξνέξρνληαη από μέλε Οκνζπνλδία κέινο ηεο Γηεζλνύο 

Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο, κπνξνύλ αθνύ ππνβάινπλ αίηεζε λα εγγξαθνύλ ζην Μεηξών 
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πξνπνλεηώλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη λα θαηαηαγνύλ ζε θαηεγνξία αληίζηνηρε κε εθείλε πνπ θαηείραλ 

ζηελ μέλε Οκνζπνλδία. 

 8.2  Η δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ 

παξόλησλ θαλνληζκώλ.  

 

9. Αξιολόγηζη – Απονομή Δθνικήρ Καηηγοπίαρ 

 9.1  Όινη νη πξνπνλεηέο μηθαζθίαο δύλαηαη λα αμηνινγνύληαη κε ζθνπό ηελ απνλνκή 

Δζληθήο θαηεγνξίαο.  

 9.2  Η αξιολόγηζη πξνπνλεηή γίλεηαη από αξκόδηα επηηξνπή πνπ ζπγθξνηεί ην Γ ηεο 

ΚΟΞ θαηά ηελ αξρηθή αίηεζε εγγξαθήο ή όπνηε δεηεζεί από ηνλ ελδηαθεξόκελν. Η επηηξνπή 

αμηνινγεί ηα πξνζόληα θαη ην γλσζηνινγηθό επίπεδν, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία 

ηνπ πξνπνλεηή, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα κνξηνδόηεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» θαη ηνλ πίλαθα 

γλσζηνινγηθνύ επηπέδνπ πξνπνλεηή ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β».  

 9.3  Η πξνπνλεηηθή εκπεηξία − πξνϋπεξεζία απνδεηθλύεηαη κε έγγξαθν ηνπ ζσκαηείνπ, 

επηθπξσκέλν από ηελ Οκνζπνλδία, ζπλνδεπόκελν από ζύκβαζε ή ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ή 

απνδείμεηο ή ηηκνιόγηα παξνρήο ππεξεζηώλ ή απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξνπνλεηηθνύ έξγνπ, όπσο 

θύιια αγώλσλ, δειώζεηο ζπκκεηνρήο αζιεηώλ θαζώο θαη ινηπά έγγξαθα βεβαίαο ρξνλνινγίαο. 

 9.4  Η απνλνκή Δζληθήο θαηεγνξίαο ζε πξνπνλεηή γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ θαη 

ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαη 

θαηαρσξείηαη ζην κεηξών πξνπνλεηώλ θαη ηα πξαθηηθά ηνπ Γ. 

 

10. Τποσπεώζειρ Αθληηικών υμαηείυν για Ππόζλητη Πποπονηηή 

 10.1  Η Οκνζπνλδία θαη όζα από ηα ζσκαηεία ηεο έρνπλ ζηε δύλακή ηνπο αλήιηθνπο 

αζιεηέο ππνρξενύληαη λα απαζρνινύλ πξνπνλεηέο ηνπιάρηζηνλ Γ’ θαηεγνξίαο, κε έγθπξε Δζληθή 

Άδεηα Πξνπνλεηή ηεο ΚΟΞ. 

 10.2  ηα αζιεηηθά ζσκαηεία, πνπ δελ απαζρνινύλ πξνπνλεηή ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξόληνο, επηβάιινληαη νη θπξώζεηο από ην Γ. 

 10.3  Κάζε πξνπνλεηήο ζπκβάιιεηαη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο κε ηνλ αζιεηηθό θνξέα ζηνλ 

νπνίν παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε πιήξε, κεξηθή ή πεξηνδηθή απαζρόιεζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

ή παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηώλ ή ακηζζί ή εζεινληηθά. 

 10.4 Αζιεηηθό σκαηείν δελ κπνξεί λα απαζρνιεί πξνπνλεηή ν νπνίνο παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θαη ζε άιιν κέινο ηεο ΚΟΞ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο, 

αλαζηέιιεηαη ε Δζληθή Άδεηα ηνπ Πξνπνλεηή θαη ηα ζσκαηεία ππόθεηληαη ζε θπξώζεηο. 

 

11. Τποσπεώζειρ - Καθήκονηα Πποπονηηών 

 11.1 Οη πξνπνλεηέο ππνρξενύληαη λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ, ησλ θαλνληζκώλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο θαη ηεο 

εθάζηνηε Αγσληζηηθήο πξνθήξπμεο θαη εηδηθόηεξα: 

   α. Να κελ πξνβαίλνπλ δεκόζηα ζε νπνηεζδήπνηε απόςεηο ή/θαη θξίζεηο ζε βάξνο 

δηαηηεηή, κέινπο ηεο γξακκαηείαο, αζιεηή ή πξνπνλεηή, κέινπο ηνπ Γ ηεο Οκνζπνλδίαο ή ησλ 

νξγάλσλ απηήο. 
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   β.  Να ζέβνληαη θαη λα εθηεινύλ ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Οκνζπνλδίαο. 

   γ.  Να ζπλεξγάδνληαη πιήξσο κε ηελ εθάζηνηε Σερληθή Γηεύζπλζε ησλ Αγώλσλ 

(ΣΓΑ), αθόκε θαη κε ηξόπν πνπ λα πξνιακβάλνληαη θαη λα επηιύνληαη ηπρώλ πξνβιήκαηα ελ ηε 

γελέζεη ηνπο. 

   δ.  Να επηδεηνύλ ηελ ζπλερή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνύο 

ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο, ηηο λεόηεξεο ηάζεηο πξνπνλεηηθήο, ηελ αζθάιεηα ησλ 

αζιεηώλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. 

   ε. Να εμνθινύλ εγθαίξσο νπνηεζδήπνηε ηπρόλ νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο 

πξνο ηελ Οκνζπνλδία. 

 11.2 Οη πξνπνλεηέο πηζαλόλ λα θιεζνύλ από ηελ ΚΟΞ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθδειώζεηο 

πξνώζεζεο ηνπ αζιήκαηνο ή λα ζπλνδέςνπλ αζιεηέο ζε δηεζλείο αγώλεο ή θακπ πξνεηνηκαζίαο 

ζηελ Κύπξν ή ην εμσηεξηθό. 

  

12. Δπιμόπθυζη Πποπονηηών 

 12.1 Η Οκνζπνλδία ζηα πιαίζηα ζπλερνύο βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο 

επηκόξθσζεο ησλ πξνπνλεηώλ ζα δηνξγαλώλεη ζε εηήζηα θαηά ην δπλαηόλ βάζε, επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα. Σα ζεκηλάξηα είλαη αλνηρηά γηα παξαθνινύζεζε από θάζε ελδηαθεξόκελν, αιιά πηζαλόλ 

λα είλαη ππνρξεσηηθά γηα όζνπο πξνπνλεηέο επηζπκνύλ λα αλαλεώζνπλ ηελ Δζληθή ηνπο άδεηα. 

 12.2 Η αξκόδηα Δπηηξνπή, κπνξεί λα εηζεγεζεί ππνρξεσηηθά ζεκηλάξηα γηα όινπο ηνπο 

πξνπνλεηέο, εθόζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην θαη εγθξηζεί ε δηεμαγσγή ηνπο από ην Γ ηεο 

Οκνζπνλδίαο. Ννείηε όηη ζε ηέηνηα πεξίπησζε νη πξνπνλεηέο ζα εηδνπνηεζνύλ εγγξάθσο θαη ζε 

εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπο. 

  

13. Αζςμβίβαζηο Πποπονηηών 

 13.1 Γεισκέλνο πξνπνλεηήο ζε αγώλα δελ κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ κε 

άιιε, όπσο δηαηηεηήο ή αζιεηήο ζηελ ίδηα θαηεγνξία. 

 13.2 Πξνπνλεηήο πνπ έρεη ζπκβιεζεί κε αζιεηηθό ζσκαηείν κε ηελ ηδηόηεηα απηή ή σο 

ηερληθόο ζύκβνπινο ή ηερληθόο δηεπζπληήο απαγνξεύεηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε άιιν 

ζσκαηείν έζησ θαη ρσξίο ακνηβή. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο, 

αλαθαιείηαη ε Δζληθή Άδεηα Πξνπνλεηή θαη ηα ζσκαηεία ππόθεηληαη ζε θπξώζεηο. 

 

14. Πειθαπσία - Ποινέρ 

 14.1  Κάζε πξνπνλεηήο είλαη ιεηηνπξγόο ηνπ αζιήκαηνο ηεο Ξηθαζθίαο θαη ππνρξενύηαη 

λα εθαξκόδεη θαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ όπσο απηά απνξξένπλ από ηνπο 

παξόληεο θαλνληζκνύο, ην Καηαζηαηηθό θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο 

μηθαζθίαο (FIE). 

 14.2  Η Πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία αζθείηαη ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο 

Οκνζπνλδίαο. Σν Γ εθόζνλ θξίλεη απαξαίηεην θαη κέρξη λα απνθαζηζηεί ν πεξαηηέξσ ρεηξηζκόο 

ζέκαηνο, κπνξεί λα επηβάιεη πξνζσξηλέο θπξώζεηο ζε πξνπνλεηέο. 

 14.3 Πέξαλ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ νξίδεη ην θαηαζηαηηθό, πξνπνλεηήο διαγπάθεηαι 

νξηζηηθά από ην Μεηξών πξνπνλεηώλ ηεο Οκνζπνλδίαο, κε απόθαζε ηνπ Γ όηαλ: 
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   α. Τπνβάιεη γξαπηώο ηελ παξαίηεζε ηνπ. 

   β. Δθόζνλ επηβιεζεί πνηλή δηαγξαθήο από κεηξών ηεο Οκνζπνλδίαο. 

   γ.  Αλ έρεη ππνβάιεη ςεπδή δήισζε ζηνηρείσλ ή/θαη έρεη απνθξύςεη νπζηαζηηθά, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γ ζηνηρεία γύξσ από ην άηνκό ηνπ ή/θαη ππνπέζεη ζε παξάπησκα 

δενληνινγίαο. 

  

15. Γενικέρ Γιαηάξειρ 

 15.1 Οη παξόληεο θαλνληζκνί κπνξνύλ λα δέρνληαη αιιαγέο ή βειηηώζεηο ην ηειεπηαίν 

δίκελν πξηλ ηελ ιήμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επόκελεο. 

 15.2 Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο παξόληεο θαλνληζκνύο ή εθεί 

όπνπ ππάξρεη αζάθεηα ή ζύγθξνπζε κε άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνύ ή άιισλ Καλνληζκώλ ηεο 

Οκνζπνλδίαο, ζα απνθαζίδεη ην Γ, εθαξκόδνληαο θαηά πξνηεξαηόηεηα ηα θαζνξηδόκελα ζην 

θαηαζηαηηθό.  

 

16. Ιζσύρ Κανονιζμού 

 Ο θαλνληζκόο εγθξίζεθε κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΚΟΞ ζηηο 20 Φεβποςαπίος 2021 θαη 

ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ 1η Μαπηίος 2021. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 

ΓΝΩΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

 

ΔΘΝΙΚΟ Α 

Σερληθή 
Καηαθνξέο, γσληώδεηο θηλήζεηο, κεηά από άκεζεο ή έκκεζεο πξνεηνηκαζίεο λύμεσλ θαη δεζκεύζεσλ. 
Απιέο άκεζεο ή έκκεζεο γσληώδεηο θηλήζεηο. Τπνρσξεηηθέο απνθξνύζεηο. Finta in tempo. 
 
Σαθηηθή 
Ιθαλόηεηα ζπδήηεζεο γηα θάζε αγσληζηηθή πεξίπησζε. Δξκελεία ησλ επηινγώλ ησλ θηλήζεσλ ηνπ αληηπάινπ 
 
Καλνληζκνί 
Οη πνηλέο ηεο δηαηηεζίαο. Έγθπξνη πόληνη θαη πξνηεξαηόηεηα επίζεζεο 
 
Γηαηηεζία 
Απόθηεζε Δζληθνύ δηπιώκαηνο. 
Γηαηηεζία κηαο πνπι κε έιεγρν πιηθνύ θαη ηαπηόρξνλε θαηαγξαθή ηνπ ρξόλνπ θαη δηαθύκαλζε ηνπ ζθνξ. 
 

ΔΘΝΙΚΟ Β 

Σερληθή 
Μεηαθνξέο. ύλζεηεο αληεπηζέζεηο. Δπηζέζεηο θαη άκπλεο κε β΄ζθέςε. 
Απιέο επηζέζεηο ζηελ πξνεηνηκαζία. ζύλζεηεο επηζέζεηο πνπ εηζάγνληαη κε έκκεζν ηξόπν. Δπηζέζεηο κε ηε 
ιάκα κε θπθιηθό ηξόπν. Κξνύζεηο. Δπηζέζεηο ζην πόδη κε απιό θαη ζύλζεην ηξόπν. 
 
Σαθηηθή 
Παξαηήξεζε ηνπ αληηπάινπ θαη ηθαλόηεηα εξκελείαο ησλ θηλήζεώλ ηνπ. Παξαηήξεζε, εξκελεία, αλάιπζε ησλ 
επηζεηηθώλ θαη ακπληηθώλ θηλήζεσλ ηνπ ηδίνπ ηνπ αζιεηή. 
 
Καλνληζκνί 
ρεηηθά κε ηελ αθύξσζε ησλ πόλησλ. Καλνληζκνί πίζηαο, ζήκαηα ρεξηνύ. 
 
Γηαηηεζία 
Γηαηηεζία κηαο νιόθιεξεο πνπι κε έιεγρν ζπαζηώλ. Γηαηηεζία κε παξαγγέικαηα θαη εθαξκνγή θαλόλσλ ζρεηηθά 
κε ηελ πίζηα. πκπιήξσκα θύιινπ αγώλα. 
 

ΔΘΝΙΚΟ Γ 

Σερληθή 
Απιέο επηζέζεηο θαη αληεπηζέζεηο έκκεζεο ή έκκεζεο ζε πξνρσξεκέλα ζεκεία. Δπηζέζεηο ζηελ επηζηξνθή ηνπ 
ρεξηνύ. Δπηζέζεηο πξώηνπ ρξόλνπ κε ηε ιάκα. Απόθξνπζε 7εο θαη θπθιηθέο απνθξνύζεηο. Γηάδεπμε ρξόλνπ 
ελαληίσλ δεζκεύζεσλ. Πξνεηνηκαζίεο λύμεο. ύλζεηεο επηζέζεηο εηζαγσγήο κε επζεία πξνζπνίεζε. 
 
Σαθηηθή 
Παξαηήξεζε ησλ αληηπάισλ. Γηαθνξέο επηηηζέκελνπ-ακπλόκελνπ (δηαθνξά αληεπίζεζεο θαη απόθξνπζεο) 
 
Καλνληζκνί 
Ο ξόινο ηνπ δηαηηεηή 
 
Γηαηηεζία 
Γηαηηεζία κε παξαγγέικαηα 
 

ΔΘΝΙΚΟ Γ 

Σερληθή 
Βαζηθέο θηλήζεηο πνδηώλ. Απιέο επηζέζεηο ζην ζώκα (άκεζεο-έκκεζεο) ζην ξπζκό ηνπ καζεηή θαη ζηελ 
επηζηξνθή ηνπ αληηπάινπ. Απιέο αληεπηζέζεηο ζην ζώκα (άκεζεο-έκκεζεο). Απιέο απνθξνύζεηο (4ε-6ε-8ε). 
Απιέο δεζκεύζεηο (4ε-6ε-8ε). Απιέο άκεζεο αληηλύμεηο θαη επαλαληηλύμεηο. 
 
Καλνληζκνί 
Έγθπξε επηθάλεηα, δηαζηάζεηο πίζηαο, ηξόπνο θαηαγξαθήο πόλησλ. 
 
Γηαηηεζία 
Αληίιεςε ζρεηηθά κε ηνλ αζιεηή πνπ αγγίδεη ηνλ αληίπαιν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ 

 
Η Σ.Δ. απνθάζηζε ηνλ δηαρσξηζκό ησλ πξνπνλεηώλ ζε 4 θαηεγνξίεο αλαιόγσο πξνζόλησλ θαη ζηε βάζε 
θξηηεξίσλ όπσο παξαθάησ:  
 
Γ’  - ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ νη βνεζνί πξνπνλεηέο ζε ηκήκαηα αλάπηπμεο θαη αξραξίσλ ησλ 
 σκαηείσλ.  
 
Γ’  - Γηα λα νλνκαζηεί έλαο πξνπνλεηήο Δζληθόο Γ’, πξέπεη λα έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκπιεξώζεη 1 
 ρξόλν πείξαο θαη 70 κόξηα κε βάζε ηνλ πίλαθα κνξηνδόηεζεο. .  
 
Β’  - Γηα λα νλνκαζηεί έλαο πξνπνλεηήο Δζληθόο Β’, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα θαηέρεη δίπισκα 
 πξνπνλεηή ή παλεπηζηεκηαθό δίπισκα θαζεγεηή θπζηθήο αγσγήο (ΚΦΑ) κε εηδηθόηεηα ζηελ 
 Ξηθαζθία, λα έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκπιεξώζεη 4 σπόνια πείξαο θαη ηνπιάρηζηνλ 140 μόπια κε 
 βάζε ηνλ πίλαθα κνξηνδόηεζεο.  
 
Α’  - Γηα λα νλνκαζηεί έλαο πξνπνλεηήο Δζληθόο Α’,  απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα θαηέρεη δίπισκα 
 πξνπνλεηή ή παλεπηζηεκηαθό δίπισκα θαζεγεηή θπζηθήο αγσγήο (ΚΦΑ) κε εηδηθόηεηα ζηελ 
 Ξηθαζθία, λα έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκπιεξώζεη 8 σπόνια πείξαο θαη ηνπιάρηζηνλ 200 μόπια κε 
 βάζε ηνλ πίλαθα κνξηνδόηεζεο.  
.  

Α’ Β’ Γ’ Γ’ 

200μ 140μ 70μ 30μ 

8 χρόνια πείρας 4 χρόνια πείρας *1 χρόνο πείρας (ρσξίο πείξα) 

Δίπλωμα Προπονηηή ή ΚΦΑ με ειδ. ζηη Ξιθαζκία   

 
ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 

 

Α/Α ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ/ΠΔΙΡΑ ΜΟΡΙΑ ΠΑΡ/ΔΙ  

1 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ Κ.Φ.Α. ΜΔ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ 
ΞΙΦΑΚΙΑ  

100  

2 
ΓΙΠΛΩΜΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΔΘΝΙΚΗ 
ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔΛΟΤ ΣΗ Γ.Ο.Ξ.  

70  

3 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ Κ.Φ.Α. ΥΩΡΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΣΗΝ ΞΙΦΑΚΙΑ  
50  

4 ΔΜΙΝΑΡΙΟ Α’ >15 ΗΜΔΡΔ  45  

5 ΔΜΙΝΑΡΙΟ Α’ 8-14 ΗΜΔΡΔ  30  

6 ΔΜΙΝΑΡΙΟ Β’ 4-7 ΗΜΔΡΔ  15  

7 ΔΜΙΝΑΡΙΟ Γ’ 1-3 ΗΜΔΡΔ  7  

8 ΠΔΙΡΑ Ω ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑ ΔΣΟ  10 

Σπρόλ πείξα πνπ είραλ σο 
πξνπνλεηέο ζην εμσηεξηθό δελ 
ζα ππνινγίδεηαη πιένλ ησλ 3 
ρξόλσλ  

9 ΜΔΛΟ ΔΘΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΑΝΑ ΔΣΟ  5  

 
ε πεξηπηώζεηο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλσλ κεηξ ηνπ αζιήκαηνο θπζηθά ζα εμαηξνύληαη ηεο θιίκαθαο 
κνξηνδόηεζεο. Θα ζπγθαιείηαη ε ΣΔ λα αμηνινγήζεη θαη λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  
 
Πξνπνλεηήο ν νπνίνο επηζπκεί λα εληαρζεί ζε θαηεγνξία, ή λα αλαλεώζεη ην βηνγξαθηθό θαη ηελ θαηεγνξία 
ηνπ, ζα πξέπεη λα ζηείιεη ζηελ ΚΟΞ ζπκπιεξσκέλν ην ηππνπνηεκέλν βηνγξαθηθό ζεκείσκα καδί κε 
αληίγξαθα όισλ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ, δηπισκάησλ, βεβαηώζεσλ πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηα όζα αλαθέξεη ζην 
βηνγξαθηθό ηνπ. Γηα μέλνπο ππεθόνπο ηα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα 
ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Η ΣΔ ζα ζπλεδξηάδεη ζε δηάζηεκα 2 κελώλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη 
ηελ απνλνκή επηπιένλ κνξίσλ ή/θαη θαηεγνξίαο. 
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 (ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1) 
 

ην παξόλ έληππν ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΚΟΞ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΑΙΣΗΔΙ (http://fencing.org.cy/rules-documents/) 

 

 

Ηκεξνκελία:  ………………… 

 

Πξνο:  ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ  

 

ΘΔΜΑ:  ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΚΓΟΗ ΔΘΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ 
 

Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ν θάησζη ππνθαηλόκελνο, 

…………………………………………………………….., αποδέσομαι ην θαηαζηαηηθό θαη ηνπο 

θαλνληζκνύο ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο (Κ.Ο.Ξ.) θαη αηηνύκαη ηελ εγγξαθή κνπ σο 

Πξνπνλεηήο θαη ηελ έθδνζε Δζληθήο άδεηαο.  

 

Δπηζπλάπησ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) Βηνγξαθηθό εκείσκα 

β) Τπεύζπλε δήισζε όηη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί από νπνηνδήπνηε όξγαλν ηεο    
 Οκνζπνλδίαο ή από ηελ ΑΓΔΑ ή Πνηληθό Γηθαζηήξην. 

γ)  Απόδεημε πιεξσκήο παξαβόινπ 100 Δςπώ (θαηάζεζε ηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο  ΚΟΞ) 

 

ημείυζη: 

Η ΚΟΞ δεν παπέσει ένηςπη άδεια. Η άδεια είναι ηλεκηπονική με άμεζη ιζσύ και αποζηέλλεηαι ςπό μοπθή 

βεβαίυζηρ με ηλεκηπονικό ηασςδπομείο ζηον αιηηηή. 

 
 
 
 

………………………….. 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΣΗ 

(Signature) 

 
 

 
ΥΡΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Η αίηεζε εγγξαθήο ζαο θαη ε ππνβνιή πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ, ζπλεπάγεηαη ηε 
ζπγθαηάζεζή ζαο όζνλ αθνξά ζηε ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο 
δεδνκέλσλ από ηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λόκνπ πεξί 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 138(1)/2001. 

 
Use your personal data 

Your enquiry and the submission of your personal data, entail consent of you as regards the collection, storage and 
processing of your personal data by the Cyprus Fencing Federation, in accordance with the article 11 of the law on 
processing of personal data 138(1)/2001. 
 

http://fencing.org.cy/rules-documents/
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(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2) 
 

ην παξόλ έληππν ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΚΟΞ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΑΙΣΗΔΙ (http://fencing.org.cy/rules-documents/) 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν: …………………………………..…………………  

Αξηζκόο Άδεηαο: ………………… 

Ηκεξνκελία: ………………… 

 

 

Πξνο:  ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ  

 

ΘΔΜΑ: ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΝΔΩΗ ΔΘΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ  

 

Με ηελ παξνύζα επηζπκώ όπσο κνπ αλαλεσζεί ε Δζληθή άδεηα ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ. 

 

Δπηζπλάπησ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

  α)  1 πξόζθαηε θσηνγξαθία ζε ειεθηξνληθή κνξθή (jpg) 

  β)  Απόδεημε πιεξσκήο παξαβόινπ 50 Δςπώ (θαηάζεζε ηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό 

 ηεο ΚΟΞ) 

 

Παξαθαιώ όπσο ε άδεηα ζηαιεί ειεθηξνληθά ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε email: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

ημείυζη: 

Η ΚΟΞ δεν παπέσει ένηςπη άδεια. Η άδεια είναι ηλεκηπονική με άμεζη ιζσύ και αποζηέλλεηαι ςπό μοπθή 

βεβαίυζηρ με ηλεκηπονικό ηασςδπομείο ζηον αιηηηή. 

 
 
 
 

………………………….. 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΣΗ 

(Signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ 
ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ 

 
12/17 

 

(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3) 
 

ην παξόλ έληππν ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΚΟΞ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΑΙΣΗΔΙ (http://fencing.org.cy/rules-documents/) 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν: …………………………………..…………………  

Αξηζκόο Άδεηαο: ………………… 

Ηκεξνκελία: ………………… 

 

 

Πξνο:  ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ  

 

ΘΔΜΑ: ΑΙΣΗΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ  

 

Με ηελ παξνύζα επηζπκώ όπσο αμηνινγεζεί ε θαηεγνξία κνπ σο Δζληθόο πξνπνλεηήο, κε βάζε 

ηηο πξόλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ θαλνληζκώλ ηεο Οκνζπνλδίαο. 

 

Δπηζπλάπησ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

  α)  ………………………… 

  β)  ………………………… 

  γ) ………………………… 

 

 
 
 
 
 

………………………….. 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΣΗ 

(Signature) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fencing.org.cy/rules-documents/
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(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 4) 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

 

1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ/PERSONAL DATA 

Δπίζεην/Last name  

Όλνκα/First name  

Αξ. Γειηίνπ Σαπηόηεηαο/ID no  

Αξ. Γηαβαηεξίνπ / Passport no.  
(ε πεξίπησζε κε Κππξίσλ) 

 

Τπεθνόηεηα/Nationality  

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο/D.o.Birth  

Γηεύζπλζε/Address 
 
 
 

Σειέθσλν/Telephone  

Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε/Email  

 

2. ΠΟΤΓΔ/ΠΡΟΟΝΣΑ/EDUCATION 

Σίηινο πνπδώλ/Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα/Title/Diploma Από Μέρξη 

   

   

   

 

3. ΓΝΩΗ ΓΛΩΩΝ/FOREIGN LANGUAGES 

Γιώζζα/Language Βαζκόο Γλώζεσο (Δμαηξεηηθή, Πνιύ Καιή, Καιή, Λίγε)/Level 

Διιεληθά/Greek  

Αγγιηθά/English  

Ρώζηθα/Russian  

…  

 

4. ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΡΓΑΙΑ/WORK EXPERIENCE 

Όλνκα Δξγνδόηε/Employer Θέζε/Position Από/From Μέρξη/To 

    

    

    

    

 

5. ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΔ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ/ΤΜΜΔΣΟΥΔ/BEST FENCING ACHIEVEMENTS 
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6. ΞΙΦΑΚΙΑ/FENCING ΜΟΡΙΑ/UNITS 

Σίηινο πνπδώλ/Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα/Education/Diplomas  Από/From Μέτρι/To  

1.    

2.    

3.    

Παξαθνινύζεζε εκηλαξίσλ/Seminars attended  Από/From Μέτρι/To  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Πείξα σο Πξνπνλεηήο/Πξνπνλήηξηα Ξηθαζθίαο/Experience 
as a coach 

Από/From Μέτρι/To  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Μεηάιιηα ζε Γηεζλείο Αγώλεο (άλσ ησλ 3 ρσξώλ)/Medals 
in competitions abroad (more than 3 countries)  

Από/From Μέτρι/To  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

πκκεηνρή ζηελ Δζληθή Οκάδα/Participation in National 
team  

Από/From Μέτρι/To  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ Κ.Ο.Ξ. 
ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 

Total units 
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7. ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ/OTHER SPORTS  

 
 
 
 

 

8. Γενικέρ πληποθοπίερ 

ηξαηησηηθέο Τπνρξεώζεηο 

Military service  

 
Ναι / Όσι /  Γεν Ιζσύει – Yes / No / No applicable  
 
 Ηκεξνκελία Απόιπζεο εάλ ηζρύεη:   

Κάηνρνο άδεηαο Γιαιηηηή 

Referee license  

 
Ναι / Όσι – Yes / No 
 
Καηεγνξία θαη εκεξνκελία απόθηεζεο εάλ ηζρύεη: 

Category and date of issue:  

Άιιεο Πιεξνθνξίεο 

 
 
 
 
 

 
 
 
Παξαθαινύκε επηζπλάςεηε ηα αθόινπζα έγγξαθα/Please attach the following documents: 

1. Μια θωηογραθία/One photograph 

2. Ανηίγραθο Τασηόηηηας ή Διαβαηηρίοσ/Copy of passport or ID  

3. Ανηίγραθο Διπλώμαηος Προπονηηή Ξιθαζκίας/Copy of Fencing Coach Diploma 

4. Ανηίγραθα Τίηλων Σποσδών/Copy of Education titles  

5. Ανηίγραθα πιζηοποιηηικών ζσμμεηοτής ζε ζεμινάρια/Copy of seminar diplomas/certificates 

6. Ανηίγραθα διπλωμάηων (αγώνες, ζτολές, κλπ)/ Copy of Medal diplomas 

 
 

Τπνγξαθή/Signature Ηκεξνκελία/Date 

 
 
 
 

 
 
 

 
Σο βιογπαθικό και ηα δικαιολογηηικά ππέπει να ςποβληθούν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΚΟΞ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΑΙΣΗΔΙ (http://fencing.org.cy/rules-documents/) 
 

The CV and supporting documents must be submitted through the website of CFF 
ELECTRONIC APPLICATIONS (http://fencing.org.cy/rules-documents/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fencing.org.cy/rules-documents/
http://fencing.org.cy/rules-documents/
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(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 5) 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
   

 

ΠΡΟ
(1)

: ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο 
Καηνηθίαο: 

 Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ 
(Fax): 

 

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 

(Δ-mail): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηνπ 
Πνηληθνύ Κώδηθα Νόκνπ (ΚΔΦ.154, 18(I)/2006), δηλώνυ όηι: 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 

 

Ηκεξνκελία:      … /…/ 20… 
 
 

Ο – Η Γειώλ 
 
 
 

…………………………………. 
(Τπνγξαθή) 

 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε 
 δηώθεηαη πνηληθά.  
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή 
 ηελ δεινύζα.  

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_154/section-sce81f945a-a390-4386-98b3-43c247b383bf.html
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(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 6) 
 

ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 
 

 
Ηκεξνκελία/Date: ……………… 
 
 
 
Πξνο:  ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ  

 

ΘΔΜΑ: ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 

 
Με ηελ παξνύζα αίηεζε δειώλσ όηη έρσ δηαβάζεη ηνλ θαλνληζκό πξνπνλεηώλ θαη επηζπκώ λα 
ζπκκεηάζρσ ζε επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην πνπ ζα δηνξγαλσζεί από ηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία 
Ξηθαζθίαο ζηηο ……….……  
 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ  ………………………………………………………………………… 
(Last name, First name) 
 
ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  ………………………………………………………………………… 
(ID or passport number) 
 
ΗΜ. ΓΔΝΝ.    ………………………………………………………………………… 
(Date of Birth) 
 
ΚΙΝΗΣΟ   ………………………………………………………………………… 
(Cell phone) 
 
E-MAIL   ………………………………………………………………………… 
 
 
Δπηζπλάπησ παξάβνιν ή απόδεημε θαηάζεζεο …….… Δπξώ 
 
 
 
 

………………………….. 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΣΗ 

(Signature) 


