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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας (ΚΟΞ) για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 για
βαθμολογούμενους αγώνες εσωτερικού-εξωτερικού που περιλαμβάνονται στο ημερολόγιο αγώνων
της, θα εφαρμόσει τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.
1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ως τόπος διεξαγωγής των αγώνων του προγράμματος εσωτερικού της ΚOΞ που διεξάγονται στη
Λεμεσό, ορίζεται το αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού». Για τους αγώνες που διεξάγονται εκτός
Λεμεσού και αναφέρονται στο πρόγραμμα, ο τόπος θα ορίζεται από την ΚΟΞ σε συνεργασία με τους
αρμοδίους φορείς, τα δε σωματεία θα ειδοποιούνται εγκαίρως Ως ώρα ενάρξεως των αγώνων
καθορίζεται η 09:30 για το πρώτο όπλο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΚΟΞ έχει το δικαίωμα να μεταθέσει τις ώρες ενάρξεως ή την ημερομηνία των αγώνων,
με την προϋπόθεση της έγκαιρης ειδοποίησης των ενδιαφερομένων, μέσω των σωματείων τους.
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
η

η

2.1 Η αγωνιστική περίοδος αρχίζει την 1 Αυγούστου 2022 και λήγει την 31 Ιουλίου 2023.
2.2 Ως «ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ» ορίζεται κάθε αγώνας που περιλαμβάνεται στο
ημερολόγιο αγώνων της ΚΟΞ, Εθνικός ή διεθνής και οι αθλητές λαμβάνουν βαθμολογία στην
Παγκύπρια κατάταξη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη ως «αγώνας εσωτερικού
ή εξωτερικού».
2.3 Ως «διεθνής αγώνας εσωτερικού» και «αγώνας εξωτερικού» ορίζεται κάθε αγώνας που
διοργανώνεται στην Κύπρο ή το εξωτερικό ανάλογα, στον οποίο δικαιούνται συμμετοχής αθλητές που
είναι εγγεγραμμένοι σε σωματεία/ομοσπονδίες άλλων χωρών.
2.4 Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει μόνο με ένα Σωματείο και μόνο σε ένα όπλο τόσο στα
ατομικά όσο και στα ομαδικά των αγώνων σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, πλην των
περιπτώσεων που καθορίζονται στον κανονισμό εγγραφών-μετεγγραφών, χωρίς να έχει το δικαίωμα
αλλαγής όπλου κατά τη διάρκειά της.
2.5 Δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες εσωτερικού έχουν μόνο οι κάτοχοι έγκυρης Εθνικής
άδειας αθλητή και οι σπουδαστές στρατιωτικών σχολών και Πανεπιστημίων με την προυπόθεση να
κατέχουν έγκυρο Δελτίο Υγείας. Δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες εξωτερικού έχουν μόνο οι κάτοχοι
έγκυρης Διεθνούς άδειας αθλητή.
2.6 Αθλητές/τριες που δεν έχουν Κυπριακή υπηκοότητα, μπορούν να συμμετέχουν στους
αγώνες Κυπέλλου και το Εθνικό Πρωτάθλημα παμπαίδων/παγκορασίδων (Κ14). Για τη συμμετοχή
στα υπόλοιπα Εθνικά Πρωταθλήματα, πρέπει να αποδεικνύεται η διαμονή στην Κύπρο για
τουλάχιστον 1 χρόνο. Η υποβολή του απαραίτητου πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή, πρέπει να
γίνεται μαζί με την δήλωση συμμετοχής.
2.7 Για τη συμμετοχή σε Διεθνή αγώνα εσωτερικού ή εξωτερικού εκπροσωπώντας την Κύπρο,
είναι υποχρεωτική η κατοχή της Κυπριακής υπηκοότητας.
2.8 Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται:
α. να ευρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την
επίσημη έναρξη των αγώνων,
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β. να παρουσιάσουν στην γραμματεία αγώνων την Εθνική άδεια της ΚΟΞ και να
καταβάλουν το παράβολο συμμετοχής,
γ. να είναι εφοδιασμένοι με όλο το ατομικό αθλητικό υλικό.
2.9 Κανείς αθλητής/τρια δεν θα μπορεί να δηλωθεί και να αγωνιστεί:
α. μετά το πέρας της παρέλευσης 15 λεπτών πριν από την ώρα έναρξης των αγώνων,
β. χωρίς έγκυρη Εθνική άδεια αθλητή της ΚΟΞ,
γ. χωρίς το απαραίτητο ατομικό αθλητικό υλικό
δ. χωρίς να έχει κατατεθεί το παράβολο συμμετοχής.
2.10 Οι αθλητές-αθλήτριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη. Σε περίπτωση ατυχήματος η ΚΟΞ
και οι διοργανωτές των αγώνων δεν φέρουν καμιά ευθύνη.
2.11 Αθλητής/τρια που δεν τηρεί τα αναγραφόμενα στις ανωτέρω παραγράφους θα αποκλείεται
από τους αγώνες χωρίς να δίδεται δικαίωμα ενστάσεως.
2.12 Η ΚΟΞ για όλους τους αγώνες έχει εξασφαλίσει την ιατρική κάλυψη των συμμετεχόντων.
2.13 Μετά την έναρξη των αγώνων και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών, εντός του οριοθετημένου
αγωνιστικού χώρου όπου βρίσκονται οι πίστες, δικαίωμα παραμονής θα έχουν μόνον:
α. Οι διαιτητές, ο ιατρός, οι δηλωμένοι προπονητές των Σωματείων και οι αγωνιζόμενοι
αθλητές, με τη διευκρίνιση ότι σ’ αυτούς δεν περιλαμβάνονται αυτοί των οποίων ο όμιλος (Πούλ) δεν
έχει αρχίσει και όσοι έχουν αποκλειστεί.
β. Τα μέλη της ΤΔΑ και κατόπιν αδείας αξιωματούχοι της ΚΟΞ.
2.14 Οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σωματείων μπορούν να βρίσκονται περιμετρικά των
πιστών, εκτός του οριοθετημένου αγωνιστικού χώρου.
2.15 Για κάθε πρόσωπο που δεν αναφέρεται στην παράγραφο 2.13, παραχωρούνται για την
παρακολούθηση των αγώνων καθίσματα ή πάγκοι της αιθούσης.
2.16 Για την πιστή τήρηση των ανωτέρω υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η ΤΔΑ.
3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
3.1 Κάθε αθλητής, αθλήτρια θα καταβάλει το ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €) ως παράβολο για
συμμετοχή σε αγώνες στα ατομικά και κάθε Σωματείο το ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) ως
παράβολο για συμμετοχή σε αγώνες στα ομαδικά.
3.2 Το παράβολο θα καταβάλλεται με τραπεζικό έμβασμα, στον λογαριασμό της ΚΟΞ, με την
δήλωση συμμετοχής, συγκεντρωτικά από κάθε Σωματείο.
4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ [ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ]
(ΚΥΠΕΛΛΑ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)
4.1 Σε όλους τους αγώνες όλων των κατηγοριών συμπεριλαμβανομένου του Πρωταθλήματος
παμπαίδων-παγκορασίδων (Κ14), πλην των Εθνικών Πρωταθλημάτων (Α-Γ, Κ20 και Κ17), μπορούν
να συμμετέχουν άπαντες (νοουμένου ότι κατέχουν έγκυρη Εθνική άδεια αθλητή).
4.2 Στα Εθνικά Πρωταθλήματα (Α-Γ, Κ20 και Κ17), συμμετέχουν μόνο όσοι αθλητές κατέχουν
την Κυπριακή υπηκοότητα ή διαμένουν στην Κύπρο για τουλάχιστον 1 χρόνο.
4.3 Οι δηλώσεις συμμετοχής στους αγώνες αυτούς, θα υποβάλλονται στην ΚΟΞ συγκεντρωτικά
από τα σωματεία, με την συμπλήρωση καθορισμένου εντύπου (Υπόδειγμα 1), τουλάχιστον 4 μέρες
πριν τον αγώνα. Για παράδειγμα αν οι αγώνες αρχίζουν το Σάββατο η δήλωση συμμετοχής πρέπει
υποβληθεί στην ΚΟΞ το αργότερο μέχρι τις 09:30πμ της Τρίτης.
4.4 Η δήλωση συμμετοχής και η απόδειξη του παραβόλου συμμετοχής υποβάλλονται
ηλεκτρονικά https://forms.gle/jHshuADv3pCrbAhV9 . Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως, το Σωματείο
ή ο αθλητής θα αποκλείεται των αγώνων.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ [ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ]
(FIE WC, GP, Satellite, U20 – EFC U23, U17, U14)
5.1 Σε αγώνες Κυπέλλου όλων των κατηγοριών της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
(FIE: WC, GP, Sat, U20 & EFC: U23, U17, U14), πλην των ετήσιων Πρωταθλημάτων (FIE & EFC
Championships), μπορούν να συμμετέχουν άπαντες (νοουμένου ότι κατέχουν την Κυπριακή
υπηκοότητα και έγκυρη Διεθνή άδεια αθλητή).
5.2 Για το Πανευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (FIE & EFC Championship) ακολουθείται
επιλογική διαδικασία με βάση κριτήρια απόδοσης, σύμφωνα με τον κανονισμό Εθνικών ομάδων και
διεθνών συμμετοχών της ΚΟΞ.
5.3 Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μόνο από την ΚΟΞ, σύμφωνα με τους κανονισμούς των
οικείων διεθνών ομοσπονδιών ή την ειδική προκήρυξη αγώνων.
5.4 Οι αιτήσεις συμμετοχής, θα υποβάλλονται στην ΚΟΞ συγκεντρωτικά από τα σωματεία, με
την συμπλήρωση καθορισμένου εντύπου (Υπόδειγμα 1), τουλάχιστον 10 μέρες πριν την λήξη της
προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του διοργανωτή.
5.5 Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητή, για οποιοδήποτε λόγο, σε βαθμολογούμενο αγώνα
εξωτερικού, πιθανόν να επιβληθεί πρόστιμο από τους διοργανωτές, το οποίο θα επιβαρύνεται ο
αθλητής. Σε περίπτωση αδυναμίας του αθλητή να συμμετάσχει να ενημερώνεται άμεσα η ΚΟΞ για
παροχή οδηγιών.
5.6 Σε περίπτωση που από την συμμετοχή απαιτείται η διάθεση Διαιτητή, τότε θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας με βάση την Παγκύπρια κατάταξη (γενική βαθμολογία) και σύμφωνα με το
ενδιαφέρον συμμετοχής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όλοι οι υποψήφιοι θα τοποθετηθούν με αύξουσα
σειρά σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα. Οι 4 πρώτοι θα συμμετέχουν αυτόματα, ενώ ο/οι αθλητές
στις επόμενες θέσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, με την προϋπόθεση να κατατεθεί το
απαραίτητο παράβολο διαιτησίας.
5.7 Σε άλλους διεθνείς αγώνες Ομοσπονδιών/σωματείων, οι δηλώσεις συμμετοχής,
ρυθμίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη που εκδίδει ο διοργανωτής των αγώνων αυτών.
5.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
6.1 Παράβαση των όρων ή της διαδικασίας δηλώσεων συμμετοχής αθλητών σε
βαθμολογούμενους αγώνες εσωτερικού-εξωτερικού, επιφέρει ποινή χρηματικού προστίμου μέχρι 500
Ευρώ με απόφαση του ΔΣ.
6.2 Μέχρι την κατάθεση του προστίμου ο υπαίτιος αθλητής/ες δεν θα δικαιούται συμμετοχής σε
οποιοδήποτε βαθμολογούμενο αγώνα, ενώ τυχόν συμμετοχή του σε οποιοδήποτε τέτοιο αγώνα, κατά
παράβαση του παρόντος, δεν θα αξιολογείται και δεν θα βαθμολογείται.
6.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ (Τ. Δ. Α.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
7.1 Συγκροτείται από 3 μέλη, τα οποία επιλέγονται με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΞ εκ των οποίων
ο ένας είναι μέλος του ΔΣ, ο άλλος Διαιτητής και ο τρίτος χειριστής του προγράμματος αγώνων της
γραμματείας. Η ΤΔΑ έχει την υποχρέωση ώστε μετά το τέλος των αγώνων να υποβάλει προς το ΔΣ
της ΚΟΞ τα απαιτούμενα έντυπα των αγώνων συμπληρωμένα καθώς και να συγκεντρώσει όλα τα
αποτελέσματα των αγώνων υπογραμμένα από όλα τα μέλη της και να συντάξει πίνακες
αποτελεσμάτων και γενικής κατάταξης (βαθμολογιών).
7.2 Η ΤΔΑ διευθύνει τους αγώνες, έχει δικαιοδοσία σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητέςαθλήτριες, προπονητές, παράγοντες, γονείς, συνοδούς ή τους παρευρισκόμενους στους αγώνες.
Επιλαμβάνεται σε πρώτο βαθμό των ενστάσεων. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να παρέμβει
αυτομάτως σε κάθε διαφωνία. Μπορεί να επιβάλλει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε με πρόταση ενός
Διαιτητή κάθε προβλεπόμενη τιμωρία κατά τη διάρκεια των αγώνων και γενικά φροντίζει για την πιστή
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εφαρμογή του Κανονισμού της ΔΟΞ (FIE) και των διατάξεων της παρούσης προκήρυξης. Σε δεύτερο
βαθμό το ΔΣ της ΚΟΞ επιλαμβάνεται των ενστάσεων.
8. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ορίζονται από την ΤΕ κατόπιν έγκρισης του ΔΣ της ΚΟΞ. Οι διαιτητές έχουν καθήκοντα και
υποχρεώσεις όπως ορίζει ο Κανονισμός της ΔΟΞ (FIE) και οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του
Καταστατικού και των Κανονισμών της ΚΟΞ.
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
9.1 Κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων εσωτερικού θα εφαρμόζεται ο κανονισμός αγώνων της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας και η παρούσα προκήρυξη. Όσον αφορά στον πειθαρχικό
κώδικα, θα ισχύουν ο πειθαρχικός κώδικας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, σε συνδυασμό
με την προκήρυξη της αγωνιστικής περιόδου της ΚΟΞ, το καταστατικό της και τον ισχύοντα αθλητικό
νόμο.
9.2 Κανένας αγώνας δεν λογίζεται επίσημος και δεν κατοχυρώνεται βαθμολογία, εάν δεν
συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο ημερολόγιο αγώνων της ΚΟΞ.
9.3 Από ισχύος του παρόντος, επίσημο φύλλο αγώνα εσωτερικού θεωρείται μόνο εκείνο που
φέρει υπογραφή των μελών της ΤΔΑ και σφραγίδα της ΚΟΞ. Σε περίπτωση που οι αγώνες γίνονται σε
συνεργασία με ένα Σωματείο, επιπλέον τη σφραγίδα του Σωματείου και υπογραφή του εκπροσώπου
του.
9.4 Ενστάσεις προς το ΔΣ της ΚΟΞ συνοδεύονται από παράβολο €100 που σε περίπτωση
δικαίωσης επιστρέφεται, άλλως εκπίπτει υπέρ της ΚΟΞ.
9.5 Κανένας αθλητής/τρια ή σωματείο δεν μπορεί να αποχωρήσει από μία διοργάνωση στην
οποία συμμετέχει, για κανένα λόγο πλην τραυματισμού ή ασθένειας που πιστοποιείται από τον
παρευρισκόμενο ιατρό. Σε αντίθετη περίπτωση αθλητής/τρια ή σωματείο χωρίς άλλη διαδικασία
τιμωρείται με 6μηνο αποκλεισμό από όλες τις βαθμολογούμενες διοργανώσεις εσωτερικού και
εξωτερικού χωρίς άλλη διαδικασία.
9.6 Αν αθλητής/τρια ή παράγοντας σωματείου κατά τη διάρκεια των αγώνων πετάξει υλικά
ξιφασκίας (μάσκα, σπαθιά κλπ), ή εκφραστεί απρεπώς σε διαιτητή ή ενταταλμένα όργανα της ΚΟΞ,
ενέργειες που αντίκειται στο φίλαθλο πνεύμα, ακόμη και μετά τη λήξη μιας αναμέτρησης, θα δέχεται
μαύρη κάρτα και η ΤΔΑ θα κάνει έγγραφη αναλυτική αναφορά στο φύλλο αγώνος.
9.7 Αθλητής/τρια που θα δέχεται μαύρη κάρτα, θα αποκλείεται από τους αγώνες, θα τίθεται
εκτός Εθνικής / προ-Εθνικής ομάδας και δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στον επόμενο
βαθμολογούμενο αγώνα εσωτερικού και εξωτερικού που έχει δικαίωμα συμμετοχής.
10. ΥΛΙΚΟ - ΣΤΟΛΗ
10.1 Οι αθλητές / αθλήτριες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα ατομικά τους είδη σύμφωνα
με τον διεθνή κανονισμό (350Ν). Για την πληρέστερη ασφάλεια τους, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο
επιστήθιο το οποίο πρέπει να είναι 800 NEWTON και στις κάλτσες οι οποίες πρέπει να είναι αθλητικές
μέχρι το γόνατο. Και τα δύο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Απαγορεύεται η χρήση φόρμας αντί της ειδικής
στολής ξιφασκίας.
10.2 Οι αθλητές-αθλήτριες μπορούν να φορούν στο μη οπλισμένο χέρι τους το σήμα του
Σωματείου τους.
10.3 Η Ομοσπονδία θα καλύπτει μόνο τα υλικά θέσεως. Όλα τα απαραίτητα για την διεξαγωγή
των αγώνων υλικά (σπαθιά, γάντια, βέστες, καλώδια σώματος κλπ) είναι της αποκλειστικής ευθύνης
των αθλητών που συμμετέχουν.
10.4 Ο κανονισμός σχετικά με το υλικό ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες του
προγράμματος εσωτερικού συμπεριλαμβανομένου των αγώνων που διοργανώνουν τα Σωματεία
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εκτός κι αν άλλως καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη των αγώνων. Σε περίπτωση που κάποιος/α
δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό σχετικά με το ντύσιμο, θα αποκλείεται από τους αγώνες.
11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
α.
Κατηγορία Παμπαίδων – Παγκορασίδων / Κ14
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αθλητές & αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από 1.1.2009 έως
31.12.2012 των ημερομηνιών αυτών συμπεριλαμβανομένων.
β.
Κατηγορία Εφήβων – Νεανίδων / Κ17
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αθλητές & αθλήτριες που έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.2006
και κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα να έχουν συμπληρώσει το 11ο έτος ηλικίας.
γ.
Κατηγορία Νέων Ανδρών – Γυναικών / Κ20
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αθλητές & αθλήτριες που έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.2003
και κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα να έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος ηλικίας.
δ.
Κατηγορία Ανδρών - Γυναικών
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αθλητές & αθλήτριες οι οποίοι κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής του αγώνα έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος ηλικίας.
12. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
12.1 Σε όλους τους αγώνες Εθνικού πρωταθλήματος έχουν δικαίωμα συμμετοχής αθλητές
σύμφωνα με τις ηλικιακές κατηγορίες της παραγράφου 11.
12.2 Σε αγώνες με ή χωρίς βαθμολογία επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών/τριών από 11 ετών
και άνω μέχρι και την κατηγορία εφήβων/νεανίδων, ενώ από 13 ετών και άνω για την κατηγορία νέων
και ανδρών-γυναικών.
12.3 Σε αγώνες Κυπέλλου ή ελεύθερης συμμετοχής (open) κατηγορίας ανδρών-γυναικών
επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών/τριών 13 ετών και άνω. Το ίδιο ισχύει και για το Ομαδικό του
Εθνικού Πρωταθλήματος Ανδρών-Γυναικών.
12.4 Σε όλους τους αγώνες κάθε σωματείο μπορεί να συμμετάσχει με απεριόριστο αριθμό
αθλητών-αθλητριών. Στο ομαδικό Πρωτάθλημα κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετάσχει με 1 έως 2
ομάδες.
15. ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Το έτος 2023 θα διεξαχθούν τα παρακάτω Εθνικά Πρωταθλήματα:
α) Εθνικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων - Παγκορασίδων
Ξ.Μον. ατομικό
β) Εθνικό Πρωτάθλημα Εφήβων - Νεάνιδων
Ξ.Μον. ατομικό
γ) Εθνικό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών
Ξ.Μον. ατομικό-Ομαδικό
Πριν από την έναρξη των αγώνων θα γίνεται έλεγχος καλής κατάστασης των υλικών (επιστήθια,
ξίφη, μάσκες, γάντια) από του διαιτητές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε καμιά περίπτωση δεν λογίζεται Εθνικό Πρωτάθλημα αν δεν συμμετέχουν 8 αθλητές αθλήτριες στα ατομικά και τουλάχιστον 3 ομάδες στα ομαδικά. Σε περίπτωση που παρουσιασθούν
λιγότεροι αθλητές/τριες στα ατομικά (μέχρι 6) ή λιγότερες ομάδες στα ομαδικά μέχρι (2), οι αγώνες θα
διεξάγονται χωρίς να ανακηρύσσεται Πρωταθλητής, αλλά οι αθλητές και τα Σωματεία θα λαμβάνουν
την αντίστοιχη βαθμολογία.
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16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Η Βαθμολογία που θα λαμβάνουν τα σωματεία ανάλογα της θέσης που καταλαμβάνουν οι
αθλητές τους στα ατομικά και ομαδικά των Εθνικών Πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών θα είναι η
ίδια.
Ατομικά
η

32 βαθμοί

9η-12η θέση

12 βαθμοί

η

28 βαθμοί

13η-16η θέση

10 βαθμοί

3 θέση

η

24 βαθμοί

17η-25η θέση

6 βαθμοί

5η-6η θέση

20 βαθμοί

26η-32η θέση

4 βαθμοί

θέση

16 βαθμοί

1 θέση
2 θέση

7η-8η

Ομαδικά
η

32 βαθμοί

5 ομάδα

η

28 βαθμοί

6 ομάδα

3 ομάδα

η

24 βαθμοί

7 ομάδα

4η ομάδα

22 βαθμοί

8 ομάδα

1 ομάδα
2 ομάδα

η

20 βαθμοί

η

18 βαθμοί

η

16 βαθμοί

η

14 βαθμοί

17. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α.
ΑΤΟΜΙΚΟ: Σύστημα ομίλων (πούλ) και στη συνέχεια νόκ-άουτ μέχρι τον τελικό.
Αποκλεισμός του 20% των αθλητών από τον γύρο των ομίλων
β.
ΟΜΑΔΙΚΟ: Σύστημα νόκ-άουτ μέχρι τον τελικό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάταξη των αθλητών στα ατομικά για τον καταρτισμό των ομίλων, θα γίνεται με
βάση την μέχρι τότε κατάταξή τους στη βαθμολογία. Στα ομαδικά η κατάταξη των ομάδων πριν από
τους αγώνες θα καθορίζεται από τα αποτελέσματα των ατομικών.
18. ΑΓΩΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
18.1 Κάθε Σωματείο που επιθυμεί να διοργανώσει βαθμολογούμενους αγώνες το 2022-23 υπό
την αιγίδα της Ομοσπονδίας, οφείλει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην ΚΟΞ, τουλάχιστον 3 μήνες
πριν, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία, το είδος των αγώνων, ο τόπος και ο χρόνος
διεξαγωγής, ούτως ώστε να εξεταστεί από το ΔΣ της Ομοσπονδίας.
18.2 Η ΚΟΞ εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης, θα ανακοινώσει τους
εγκεκριμένους βαθμολογούμενους αγώνες των Σωματείων.
18.3 Τα Σωματεία που θα διοργανώσουν βαθμολογούμενους αγώνες, οφείλουν να αποστείλουν
στην ΚΟΞ τουλάχιστον 1 μήνα πριν την διεξαγωγή του αγώνα την προκήρυξη των αγώνων αυτών, η
οποία μετά από την έγκρισή της από το ΔΣ θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν
την προβλεπόμενη ημερομηνία διεξαγωγής.
18.4 Η προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει
α. την κατηγορία του αγώνα
β. την ΤΔΑ που έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής του
γ. τον τόπο διεξαγωγής, την ημερομηνία και την ώρα έναρξης
δ. την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής
ε. το υλικό/στολή των αθλητών
18.5 Η ΚΟΞ ορίζει υποχρεωτικά εκπρόσωπό της στην ΤΔΑ, διαιτητές και ιατρό, τα έξοδα των
οποίων καλύπτει η ίδια.
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18.6 Για τη διοργάνωση διεθνών αγώνων στην Κύπρο, όπου επιτρέπεται η συμμετοχή
αθλητών από σωματεία ή ομοσπονδίες του εξωτερικού, το σωματείο θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει
την εκ των προτέρων έγκριση του ΔΣ της ΚΟΞ. Το Δ.Σ. της ΚΟΞ οφείλει να απαντήσει στο αίτημα του
σωματείου εντός 60 ημερών.
18.7 Για όσα σωματεία επιθυμούν να διοργανώσουν ανεπίσημους-μη βαθμολογούμενους,
φιλικούς αγώνες ή αγωνιστικές προπονήσεις, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν ημερομηνίες στις
οποίες υπάρχουν εγκεκριμένοι αγώνες της Ομοσπονδίας ή άλλων Σωματείων. Όλα τα έξοδα των
αγώνων αυτών επιβαρύνεται το Σωματείο διοργανωτής.
19. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
19.1 Συνεχίζει να ισχύει ενιαία κυλιόμενη βαθμολογία – Παγκύπρια κατάταξη, αγώνων
εσωτερικού & εξωτερικού, όπου μετρούν τα 4 καλύτερα αποτελέσματα από το ημερολόγιο αγώνων
της ΚΟΞ, με αντίστοιχο συντελεστή βαθμολόγησης όπως παρακάτω:
Αγώνες εσωτερικού

Συντ

Αγώνες εξωτερικού

Συντ

Σωματείων

x 0,5

EFC cadet U14

x5

Κύπελλο Κύπρου

x 0,75

EFC cadet U17

x 10

Εθνικό Πρωτάθλημα

x1

FIE Senior satellite

x 10

Διεθνείς

x 1,5

FIE Junior U20

x 15

FIE Senior

x 20

19.2
Η βαθμολογία σε αντιστοιχία με τη θέση που καταλαμβάνει κάθε αθλητής/τρια σε αγώνες
εσωτερικού-εξωτερικού και η οποία θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή αξιολόγησης αγώνα,
είναι η ακόλουθη :
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
4αδα

1=200

2=180

3=150

8αδα

5=130

6=120

7=110

8=100

16αδα

9-12=80

13-16=70

32αδα

17-20=60

21-24=55

25-28=50

29-32=45

64αδα

33-40=35

41-48=30

49-56=25

57-64=20

128αδα

65-72=15

73-80=10

81-96=5

97-128=3

19.3 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.
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19.4 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. Η συμμετοχή σε επιπλέον αγώνες δεν θα βαθμολογείται, αλλά τυχόν
αξιολογήσιμο αποτέλεσμα θα λαμβάνεται υπόψη για ένταξη στην Εθνική ομάδα σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στον κανονισμό περί Εθνικών ομάδων.
20. ΓΕΝΙΚΑ
20.1 To πρόγραμμα εσωτερικού – εξωτερικού μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα:
α. Με την έκβαση του προϋπολογισμού
β. Πιθανών κωλυμάτων διοργάνωσης (αστάθμητοι παράγοντες)
γ. Άλλες υποχρεώσεις
Τα σωματεία και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται εγκαίρως με σχετική αλληλογραφία.
21. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
21.1 Για τους αθλητές των Σωματείων που συμμετέχουν στα Εθνικά Πρωταθλήματα που
διοργανώνονται εκτός της επαρχίας τους, η ΚΟΞ θα μισθώνει λεωφορείο για την μετακίνησή τους από
και προς τον χώρο των αγώνων.
21.2 Απαραίτητη προϋπόθεση για την μίσθωση του Λεωφορείου είναι να συμπληρώνεται ο
ελάχιστος αριθμός των 20 συμμετοχών από τα Σωματεία αυτά, το οποίο θα επιβεβαιώνεται από τις
δηλώσεις συμμετοχής που θα αποστέλλουν σε αυτή την περίπτωση 10 ημέρες πριν στην
Ομοσπονδία. Για τη μίσθωση του λεωφορείου τα σωματεία θα πρέπει να συμπληρώνουν το ειδικό
έντυπο αίτησης μίσθωσης (Υπόδειγμα 2) και να καταθέτουν μαζί με τις δηλώσεις το παράβολο
συμμετοχής στους αγώνες, το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη συμμετοχής κάποιου αθλητή.
21.3 Σε περίπτωση περιορισμένων θέσεων στο λεωφορείο, προτεραιότητα διακίνησης θα έχουν
οι συμμετέχοντες αθλητές, οι δηλωμένοι προπονητές και οι αντιπρόσωποι των Σωματείων.
21.4 Για την αφετηρία και την ώρα αναχώρησης του λεωφορείου θα ενημερώνονται τα Σωματεία.
22. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
22.1 Η Ομοσπονδία θα βραβεύει τους αθλητές και τα Σωματεία που συγκέντρωσαν την
υψηλότερη βαθμολογία και πέτυχαν υψηλές επιδόσεις.
22.2 Ως περίοδος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων θα λαμβάνεται η αγωνιστική περίοδος και η
βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι αθλητές από τους βαθμολογούμενους αγώνες της ΚΟΞ κατά την
περίοδο από Αύγουστο του 2022 έως και Ιούλιο του 2023.

Η παρούσα προκήρυξη εγκρίθηκε με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΞ την 02/10/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
1.

Υπόδειγμα δηλώσεων συμμετοχής σε αγώνες εσωτερικού - εξωτερικού

2.

Υπόδειγμα αίτησης μίσθωσης λεωφορείου
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Ημερομηνία: …………………
Date

Προς:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

To

CYPRUS FENCING FEDERATION

Κοιν.

……………………………………………….

CC

name of athletes club

ΘΕΜΑ:

(όνομα Σωματείου)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ / COMPETITION ENTRY REQUEST

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΓΩΝΑ
COMPETITION TITLE

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑ

ΧΩΡΑ

COMPETITION DATE

COUNTRY

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ / CATEGORY
(βάλτε σε κύκλο / put in circle)

EFC
U14

U17

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(DOMESTIC)

FIE
U23

WCH

WC/GP

SAT

U20

K11

K14

K17

K20

13+

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ / PARTICIPANTS
(κεφαλαία γράμματα / capital letters)
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (NAME)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ (LIC N.)

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (DoB)

(σε περίπτωση περισσότερων αθλητών προσθέστε γραμμές)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΣΥΝΟΔΟΣ
COACH/COMPANIONS

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
CLUB REPRESENTATIVE

(for domestic competitions)

Υπογραφή Γραμματέα Σωματείου
Signature of Club’s secretary

Σφραγίδα Σωματείου
Ονοματεπώνυμο Γραμματέα Σωματείου
Name of Club’s secretary
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Ημερομηνία: …………………
Προς:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

Κοιν.

……………………………………………….(όνομα Σωματείου)

ΘΕΜΑ:

ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

1.
Ενόψει των αγώνων στις ………………………………….. αιτούμαστε την μίσθωση
λεωφορείου για την διακίνηση των αθλητών μας.
Από:
Αριθμός αθλητών:

_________________

Προς:

_________________

______
ΔΩΡΕΑΝ

Προπονητής:

1

Εκπρόσωπος:

1

(να συμφωνούν με τις δηλώσεις συμμετοχής στους αγώνες)

€5 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Άλλοι επιβαίνοντες:

______

ΣΥΝΟΛΟ

______

(συνοδοί, γονείς κλπ)

Παρατηρήσεις:
Οι αθλητές που θα δηλωθούν στους αγώνες, 1 προπονητής και 1 εκπρόσωπος διακινούνται δωρεάν. Για όλους
τους άλλους επιβαίνοντες (προπονητές, συνοδούς, γονείς κλπ) θα πρέπει να κατατεθεί στον τραπεζικό
λογαριασμό της ΚΟΞ μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής των αγώνων, συγκεντρωτικά από το Σωματείο, παράβολο
χρήσης του λεωφορείου (εισιτήριο) ύψους 5 Ευρώ/άτομο.

2.
Έχει κατατεθεί το παράβολο των ……….. Ευρώ για χρήση του λεωφορείου από άλλους
επιβαίνοντες, στον τραπεζικό λογαριασμό της ΚΟΞ.
3.
Έχει κατατεθεί το παράβολο των ......... Ευρώ για συμμετοχή …….. αθλητών στον αγώνα,
στον τραπεζικό λογαριασμό της ΚΟΞ.
4.

Παρακαλούμε για την έγκρισή σας.

Υπογραφή Προέδρου Σωματείου

Σφραγίδα

Υπογραφή Γραμματέα Σωματείου

Σωματείου
Ονοματεπώνυμο Προέδρου Σωματείου

Ονοματεπώνυμο Γραμματέα Σωματείου
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