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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Κ.Ο.Ξ. 

 

Σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 συνήλθαν τα μέλη της Τ.Ε. της ΚΟΞ, η οποία 

συγκροτήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ξ. 

 

Πρόεδρος  Μάριος Παύλου 

Γραμματέας   Γιάννης Παπαγιάννης 

Μέλος   Νικολέττου Άντρη 

Μέλος   Παπαγεωργίου Παναγιώτης 

 Τεχν.Σύμβ.  Ηρακλής Εμμανουηλίδης 

  

 Απών:   - 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, τα μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

 
ΘΕΜΑ 1ο :  Παρατηρήσεις/Συμπεράσματα Αγώνων 26/11/16 

  Μετά από συζήτηση και σειρά προτάσεων από τα μέλη της ΤΕ σημειώνονται ως 

παρατηρήσεις τα παρακάτω: 

  Βελτίωση των αποστάσεων μεταξύ των πιστών και των μηχανημάτων έτσι ώστε να 

δίνεται μεγαλύτερος χώρος για την μετακίνηση του διαιτητή. 

  Στερέωση των εκτυλιχτήρων με αυτοκόλλητη ταινία έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

αποσύνδεση του καλωδίου συνδέσεως. 

  Απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο μη εγκεκριμένου προσωπικού Για τον 

σκοπό αυτό θα ετοιμαστούν κάρτες εισόδου για το εγκεκριμένο προσωπικό και τους προπονητές των 

Σωματείων. Άτομο που δεν θα έχει κάρτα εισόδου θα παραπέμπεται άμεσα στις κερκίδες, 

συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων των Σωματείων. Οι εκπρόσωποι θα δικαιούνται εισόδου στον 

αγωνιστικό χώρο μόνο κατόπιν πρόσκλησης της ΤΔΑ για να παρουσιαστούν στην γραμματεία, ή για να 

υποβάλουν ένσταση. 

  Άτομο το οποίο δεν εφαρμόζει τα παραπάνω, θα δέχεται προφορική παρατήρηση. Σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται ποινή κίτρινης κάρτας είτε από διαιτητή είτε από μέλος της ΤΔΑ. 

Σε περίπτωση που το άτομο συνεχίσει να μην συμμορφώνεται τότε θα δέχεται μαύρη κάρτα, οι αγώνες θα 

διακόπτονται και θα αποβάλλεται από τον αγωνιστικό χώρο.   

  Ο αγωνιστικός χώρος θα χωριστεί σε 3 περιοχές. Τον χώρο αθλητών, τον χώρο της ΤΔΑ 

και τον χώρο που βρίσκονται οι πίστες. Τον έλεγχο αυτών των χώρων θα έχει η ΤΔΑ. 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Φύλλο Αγώνος 26/11/16 – Κατοχύρωση αποτελεσμάτων 

  Τα μέλη της ΤΔΑ παρουσίασαν: 

  α. το έντυπο αγωνιστικού ελέγχου 

  β. τα φύλλα αγώνα 

  γ. τους πίνακες κατάταξης 

  δ. τον πίνακα μοριοδότησης της Εθνικής ομάδας 

  τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα. Σημειώθηκε ότι στο φύλλο αγώνος υπάρχει σημείωση 

για επιβολή ποινής ΚΙΤΡΙΝΗΣ κάρτας στον εκπρόσωπο του σωματείου «Κοσμόπολη» Ιωάννου Ιωνά, για 

«ανάρμοστη συμπεριφορά και φωνασκία». Τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να εκλείψουν από τους αγωνιστικούς 
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μας χώρους και γι’αυτό τα μέλη της ΤΕ εισηγούνται όπως σταλεί προειδοποιητική επιστολή από την ΚΟΞ στο 

σωματείο για να αποφευχθεί στο μέλλον τέτοια συμπεριφορά. 

   

ΘΕΜΑ 3ο : Αποτελέσματα Πρακτικής εξέτασης Διαιτητών 

  Όλοι οι εξεταζόμενοι διαιτητές πέρασαν την πρακτική δοκιμασία. Η ΤΕ αποφάσισε 

ομόφωνα να τους απονέμει δίπλωμα διαιτητή Β’ κατηγορίας. Από τους νέους διαιτητές, όσοι δεν θα 

αγωνίζονται στους αγώνες, θα διορίζονται για διαιτησία, με επιβλέπων έναν από τους διαιτητές Α’ κατηγορίας. 

Σε πρώτη φάση αγώνες αποκλεισμού για 4άδα και τελικούς θα διαιτητεύουν μόνο διαιτητές Α’ κατηγορίας μέχρι 

απόκτησης περισσότερης εμπειρίας. Θα γίνει πρόταση όπως απονεμηθούν διπλώματα στους διαιτητές. 

 

ΘΕΜΑ 4ο : Παγκύπριοι Αγώνες 17/12/16 

  Σχετικά με τους αγώνες η ΤΕ αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω: 

   

  Ώρες έναρξης: Ανδρών: 09:30  

    Γυναικών: 10:00  

 

   Τ.Δ.Α.:  Εμμανουηλίδης Ηρακλής (Γραμμ.) 

     Παπαγεωργίου Παναγιώτης 

    

   Διαιτητές: Εμμανουηλίδης Ηρακλής (Παρατηρ.) 

     Παπαγεωργίου Παναγιώτης 

     Παπαγιάννης Γιάννης 

     Γαβριήλ Νικολέττα 

     Νικολέττου Αμαρυλλία 

 

   Ιατρός:  Αγορά υπηρεσιών 

   Φωτογράφος: Αγορά υπηρεσιών 

 

   Λεωφορείο: Παρότι με βάση την προκήρυξη, λεωφορείο μισθώνεται μόνο για τα 

Εθνικά πρωταθλήματα, έγινε αποδεκτή εισήγηση για μίσθωση και σε άλλους επίσημους αγώνες εφόσον 

υπάρχει η οικονομική δυνατότητα από πλευράς ΚΟΞ. Μετά από σχετική ενημέρωση που έτυχε η ΤΕ, ότι 

υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, η ΤΕ προχώρησε στην εξέταση του αιτήματος του Σ.Ξ.Λευκωσίας για χρήση 

λεωφορείου για μεταφορά 15 αθλητών. Λήφθηκαν 4 προσφορές από εταιρείες και κατοχυρώθηκε η προσφορά 

του φθηνότερου προσφοροδότη. Τον συντονισμό θα αναλάβει ο Παπαγιάννης Γιάννης. Για τον καλύτερο 

συντονισμό της διαδικασίας θα καθορισθεί ειδικό έντυπο αιτήσεως χρήσεως λεωφορείου, το οποίο θα σταλεί 

στο ΔΣ για έγκριση. 

  

   Προπονητές: Επιτρέπεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο ενός προπονητή για κάθε 

ηλικιακή κατηγορία, εφόσον αυτός δηλωθεί από το σωματείο του με τις δηλώσεις συμμετοχής των αθλητών. 

    

 ΘΕΜΑ 5ο : Μοριοδότηση Προπονητών 

  Λήφθηκαν από τον Λουκαίδη Νικόλα επιπλέον δικαιολογητικά, τα οποία αφού 

εξετάστηκαν, η ΤΕ αποφάσισε ομόφωνα την κατοχύρωση επιπλέον μορίων στον προπονητή και να του 

απονείμει την κατηγορία Εθνικού «Β». 
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 ΘΕΜΑ 6ο : Ενημέρωση περί αλληλογραφίας 

  α. Έγκληση Σ.Ξ.Λευκωσίας και Παρασκευά στη Δικαστική Επιτροπή. Όπως 

ενημερώθηκε η ΤΕ η εκδίκαση των υποθέσεων θα ξεκινήσει μετά την εκλογή νέου Δ.Σ. της ΚΟΞ και τον 

διορισμό νέας Δ.Ε. 

  β. Ερωτήματα Σ.Ξ.Λευκωσίας αναφορικά με τις βραβεύσεις και την μοριοδότηση. 

Τα θέματα είχαν συζητηθεί σε προηγούμενη συνεδρία και η επιστολή απαντήθηκε από τον Παπαγεωργίου 

Παναγιώτη. 

  γ. Αποτελέσματα Οικονομικού Ελέγχου Σωματείων. Η ΤΕ ενημερώθηκε για τα 

αποτελέσματα και δεν θα κάνει περεταίρω εισηγήσεις προς το ΔΣ καθότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. 

  γ. Πρόταση επιλογής διεθνών διαιτητών στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Η ΚΟΞ 

έχει αυτή τη στιγμή μόνο 1 διεθνή διαιτητή, τον Παπαγεωργίου. Η ΤΕ αποφάσισε να εισηγηθεί όπως προταθεί 

για επιλογή από την EFC για να διαιτητεύσει στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες το 2017. 

  δ. Βράβευση καλύτερου έφηβου και νεάνιδας αθλήτριας από την ΚΟΕ. Η ΤΕ με 

βάση τους πίνακες καλύτερων αθλητών 2016, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει τους αθλητές Ιωάννου 

Γιώργο και Aman Eva.  

  ε. Βράβευση καλύτερου αθλητή/τριας κατηγορίας ανδρών/γυναικών από την ΚΟΕ. 

Η ΤΕ με βάση τα αποτελέσματα από αγώνες εσωτερικού-εξωτερικού και την ηλικιακή κατηγορία, αποφάσισε να 

προτείνει για βράβευση τον Τοφαλίδη Αλέξανδρο. 

  στ. Αίτηση αγοράς ή ενοικίασης αθλητικού υλικού από το Σωματείο ΚΟΣΜΟΠΟΛΗ. 

Η ΤΕ μελετώντας τον κανονισμό περί επιχορηγήσεων Σωματείων και τα αποτελέσματα του οικονομικού 

ελέγχου που έγινε από την ΚΟΞ στα σωματεία, διαπίστωσε ότι το σωματείο δεν έχει συμμορφωθεί με τους 

κανονισμούς και τις οδηγίες της ομοσπονδίας, με αποτέλεσμα να μην δικαιούται οποιασδήποτε μορφής 

επιχορήγηση. Παρόλο που αθλητές του σωματείου διακρίνονται και έχουν αγωνιστική δραστηριότητα, 

δυστυχώς διαπιστώνεται ότι, λόγο αδυναμίας της διοικήσεως του σωματείου να ανταποκριθεί στα κριτήρια-

προϋποθέσεις που έχει θέσει η ομοσπονδία για την παραχώρηση αθλητικού υλικού ή/και επιχορηγήσεων, δεν 

μπορεί να επωφεληθεί αυτών των ωφελημάτων. 

  ζ. Επιστολή Σ.Ξ.Λευκωσίας για συμμετοχή αθλητών του στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα εφήβων του 2017. Η ΤΕ δεν θα προχωρήσει στην εξέταση της επιστολής καθότι το σωματείο 

κάνει υποδείξεις προς την ΤΕ ως προς την επιλογή αθλητών για αγώνες εξωτερικού. Τα μέλη της ΤΕ έκριναν 

ότι το σωματείο είναι αναρμόδιο να καθορίζει στην ΤΕ πώς θα προγραμματίσει και πώς θα επιλέξει αθλητές για 

τις διεθνείς συμμετοχές. Υπάρχουν κανονισμοί και διαδικασίες τις οποίες η ΤΕ θα εφαρμόσει για την επιλογή 

αθλητών σε διεθνείς αγώνες.  

 

 ΘΕΜΑ 7ο : Σχεδιασμός Ανάπτυξης Βάσης 

   Λήφθηκαν 4 αιτήσεις από τα σωματεία. Μετά από μελέτη του κανονισμού ανάπτυξης 

βάσης και εξέταση των δικαιολογητικών που προσκόμισαν τα σωματεία, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

 

Σ.Ξ.Λευκωσίας: Η αίτηση δεν είναι η προβλεπόμενη με βάση τον κανονισμό και δεν μπορεί να εξεταστεί.  

   Η ΤΕ εισηγείται την απόρριψη της αίτησης. 

Σ.Ξ.Λεμεσού:  Έχουν σταλεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

   Η ΤΕ εισηγείται ομόφωνα την έγκριση της αίτησης. 

Κοσμόπολη:  Η αίτηση δεν είναι συμπληρωμένη (Ελλείπουν οι αιτήσεις εγγραφής στο Σωματείο). 

   Η ΤΕ εισηγείται την έγκριση της αίτησης, εφόσον συμμορφωθεί με τον οικονομικό  

   έλεγχο. 

Ακαδ.Ξιφασκίας: Έχουν σταλεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

   Η ΤΕ εισηγείται ομόφωνα την έγκριση της αίτησης. 
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   Πέραν της εισήγησης της ΤΕ, για τα Σωματεία Λευκωσίας και Κοσμόπολη, η ΤΕ 

σημειώνει ότι τα Σωματεία αυτά, με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού ελέγχου, δεν έχουν ανταποκριθεί 

ούτε συμμορφωθεί με τις οδηγίες της ομοσπονδίας και έχει παρθεί απόφαση από το ΔΣ στις 23/11/16 να 

δεσμεύει οποιαδήποτε μελλοντική επιχορήγηση στα σωματεία αυτά μέχρι συμμόρφωσής τους. 

 

 ΘΕΜΑ 8ο : Σχεδιασμός Ανάπτυξης Ταλέντων 

   Λήφθηκαν 4 αιτήσεις από τα σωματεία. Μετά από μελέτη του κανονισμού ανάπτυξης 

ταλέντων και εξέταση των δικαιολογητικών που προσκόμισαν τα σωματεία, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

 

Σ.Ξ.Λευκωσίας: Έχουν σταλεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

   Η ΤΕ εισηγείται την επιλογή του αθλητή Μακρίδη Κων/νου. 

Σ.Ξ.Λεμεσού:  Έχουν σταλεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

   Η ΤΕ εισηγείται την επιλογή του αθλητή Εμμανουηλίδη Αλέξανδρου 

Κοσμόπολη:  Έχουν σταλεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

   Η ΤΕ εισηγείται την επιλογή του αθλητή Ιωάννου Αλέξανδρου. 

Ακαδ.Ξιφασκίας: Έχουν σταλεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

   Η ΤΕ εισηγείται την επιλογή της αθλήτριας Πηδία Ελένης. 

 

Αφού επιλέχθηκε 1 αθλητής από κάθε σωματείο, η ΤΕ αποφάσισε να εισηγηθεί στο ΔΣ την επιλογή επιπλέον 

αθλητή, του Παυλίδη Σταύρου του Σ.Ξ.Λεμεσού, λόγο πολλών επιτυχιών τόσο σε αγώνες εσωτερικού όσο 

και εξωτερικού. Η ΤΕ επισημάνει ότι το σωματείο Κοσμόπολη, κατέθεσε μόνο 1 φύλο αγώνα, με αποτέλεσμα η 

ΤΕ να μην μπορεί να έχει στη διάθεσή της αρκετά μετρήσιμα στοιχεία σύγκρισης μεταξύ των αθλητών. 

 

 ΘΕΜΑ 9ο : Αγωνιστική Αξιολόγηση 2016 

   Παρουσιάστηκε η αγωνιστική αξιολόγηση, η οποία αφού συζητήθηκε, επισημάνθηκαν τα 

παρακάτω: 

   Την περίοδο Ιαν-Αυγ 

   α. Υπήρξε καθυστέρηση στη έναρξη διοργάνωσης των Πρωταθλημάτων 

   β. Το Πρωτάθλημα νεανίδων ακυρώθηκε λόγο μικρού αριθμού συμμετεχόντων 

   γ. Υπήρχε μικρός αριθμός διαιτητών, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης 

των αγώνων. 

   δ.  Υπήρξε μόνο 1 διεθνή συμμετοχή με έξοδα της ΚΟΞ 

   ε. Η διεξαγωγή αγώνων στη Λευκωσία παρουσίαζε κακή οργανωτική εικόνα και δεν 

τηρούνταν κανονισμοί ασφαλείας. 

 

   Την περίοδο Σεπ-Δεκ 

   α. Ενταχθήκαν περισσότεροι αγώνες και εφαρμόζεται πιστά το αγωνιστικό πρόγραμμα 

εσωτερικού-εξωτερικού. 

    β. Αυξήθηκε ο αριθμός των αθλητών 

   γ. Αυξήθηκε ο αριθμός των διαιτητών 

   δ. Αυξήθηκε ο αριθμός των προπονητών 

   ε. Συμμετείχαμε σε 3 Παγκόσμια Κύπελλα κατακτώντας 1 Χρυσό μετάλλιο 

   δ. Η οργάνωση των αγώνων είναι υποδειγματική 

 

   Η αγωνιστική αξιολόγηση εγκρίθηκε ομόφωνα και θα υποβληθεί στο ΔΣ. Υπολείπονται 

τα αποτελέσματα των αγώνων στις 17/12/16, τα οποία θα συμπεριληφθούν μετά την ολοκλήρωσή τους.  
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 ΘΕΜΑ 10ο : Προϋπολογισμός 2017 

   Παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός του 2017, ο οποίος αναλύθηκε στα μέλη. Μετά από 

σειρά προτάσεων και εισηγήσεων σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της ΤΕ, έγιναν σημειώσεις οι 

οποίες θα τεθούν προς έγκριση στο ΔΣ. Τα κυριότερα θέματα που τέθηκαν ήταν τα παρακάτω: 

   Στο κεφάλαιο «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ» αποφασίστηκε όπως γίνει 

εισήγηση να υπάρξει συνεργασία με τους προπονητές των σωματείων, από τους οποίους θα αγοράζονται 

υπηρεσίες προπονητικής για τους αθλητές που είναι ενταγμένοι στην Εθνική ομάδα, ως ομοσπονδιακοί 

συνεργάτες. 

   Στο κεφάλαιο «ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ» αποφασίστηκε όπως γίνει εισήγηση να αυξηθεί η 

χορηγία έτσι ώστε να είναι δυνατή η ένταξη των Πρωταθλητών παμπαίδων/παγκορασίδων στο σχεδιασμό. 

   Στο κεφάλαιο «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ» αποφασίστηκε όπως γίνει εισήγηση να 

αυξηθεί σημαντικά η χορηγία έτσι ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή στα Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά 

Πρωταθλήματα στις κατηγορίες ανδρών/γυναικών και εφήβων την περίοδο Ιαν-Ιουλ και σε 3 Παγκόσμια 

κύπελλα την περίοδο Σεπ-Δεκ 2017. 

   Στο κεφάλαιο «ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ» αποφασίστηκε όπως γίνει εισήγηση 

να αυξηθεί σημαντικά η χορηγία έτσι ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή σε προετοιμασία όσων θα 

συμμετάσχουν στα Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα στις κατηγορίες ανδρών/γυναικών και 

εφήβων. 

   Στο κεφάλαιο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ» αποφασίστηκε όπως γίνει εισήγηση να αυξηθεί 

σημαντικά η χορηγία έτσι ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση του σχεδιασμού, δηλαδή η επιχορήγηση και 

αγορά αθλητικού υλικού στα σωματεία που θα συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό. Επίσης ένα ποσό να 

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της ομοσπονδίας σε αγορά/επισκευή του υλικού της. 

   Στο κεφάλαιο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ» αποφασίστηκε όπως γίνει εισήγηση να αυξηθεί 

σημαντικά η χορηγία έτσι ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση του σχεδιασμού, δηλαδή η στήριξη αθλητών των 

σωματείων και των προπονητών τους, καθώς και η συνδιοργάνωση διεθνών αναπτυξιακών αγώνων. 

 

ΘΕΜΑ 11ο : Κανονισμός Διαιτητών 

  Παρουσιάστηκε ο νέος κανονισμός διαιτητών από τον Παπαγεωργίου Παναγιώτη. Μετά 

από συζήτηση στα άρθρα του κανονισμού, έγιναν προτάσεις για τροποποίηση. Ο κανονισμός ρυθμίζει πολλά 

θέματα που μέχρι τώρα δεν καθορίζονταν και αναμένεται να αναβαθμίσει περισσότερο το θεσμό του διαιτητή. 

Η ΤΕ έγκρινε ομόφωνα τον κανονισμό και θα υποβληθεί στο ΔΣ για έγκριση. 

 

ΘΕΜΑ 12ο : Ενοικίαση εξοπλισμού ΚΟΞ σε Σωματεία 

  Απορρέον. 

 

Στο τέλος της συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν οι διαιτητές που εξετάστηκαν στην πρακτική κατά τους 

αναπτυξιακούς αγώνες στις 26/11/16 όπως παρακάτω: 

Γαβριήλ Νικολέττα 

Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος 

Κωνσταντίνου Μαρίνα 

Νικολέττου Αμαρυλλίς 

Τσιαμπαρτά Χριστίνα 

 

Οι διαιτητές ενημερώθηκαν από τα μέλη της ΤΕ για την επίδοσή τους, έγιναν εισηγήσεις για βελτίωση, ανάλυση 

φάσεων και επίλυση αποριών. Δόθηκαν κατευθύνσεις για την περεταίρω πορεία τους ως διαιτητές, αναλύθηκε 

η αγωνιστική προκήρυξη και τονίστηκαν σημεία ιδιαίτερης προσοχής. Τέλος ενημερώθηκαν επί των 

αποφάσεων της ΤΕ για τους αγώνες, τις κάρτες εισόδου, διαδικασία ενστάσεων και μελλοντική ανέλιξή τους. 
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Μέσα στα μελλοντικά πλάνα επιμόρφωσής τους, θα είναι η εκμάθηση του προγράμματος αγώνων Engarde και 

η λειτουργία της γραμματείας αγώνων. Στόχος της ΤΕ είναι όλοι οι διαιτητές να συμμετέχουν στους αγώνες σε 

διαφορετικά κάθε φορά καθήκοντα. 

 

 

Μη έχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

Αυτή είναι η τελευταία συνεδρία της ΤΕ για το 2016 με την παρούσα σύνθεση. Η ΤΕ θα επαναδιορισθεί 

εκ νέου, μετά την συγκρότηση νέου ΔΣ από την εκλογική Γ.Σ. που θα διεξαχθεί πριν το τέλος του 

χρόνου. 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ο.Ξ.: 

1. Αιτήσεις Σωματείων για ένταξη στον σχεδιασμό Ανάπτυξη Βάσης 

2. Αιτήσεις Σωματείων για ένταξη στον σχεδιασμό Ανάπτυξη Ταλέντων  

3. Δικαιολογητικά επιπλέον μοριοδότησης προπονητή Λουκαίδη Νικόλα 

4. Κανονισμός Διαιτησίας 

5. Φύλλο αγώνος 26/11/16 - Πίνακες κατάταξης - Μοριοδότηση Εθνικής ομάδας 

6. Αγωνιστική Αξιολόγηση 2016 

7. Προϋπολογισμός 2017 

 

 

 
  

Η Τεχνική Επιτροπή  
Παύλου Μ. ………………………. 

  
Παπαγιάννης Γ. ………………………. 

  
Παπαγεωργίου Π. ………………………. 

  
Νικολέττου Ά. ………………………. 

  
Εμμανουηλίδης Η. ………………………. 

  
 


