
1/3 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Κ.Ο.Ξ. 

 

Σήμερα 15 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00 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.  - 

  

 Απών:   Μάριος Παύλου 

 

 

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

διάταξης. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγο αναβολής της εκλογικής ΓΣ και της καθυστέρησης που παρατηρείται στην εκλογή 
νέου ΔΣ, η ΤΕ θα συνεχίσει τις εργασίες της με την παρούσα σύνθεση έως ότου καταρτιστεί νέα από το 
νεοεκλεγέν ΔΣ. 
 

ΘΕΜΑ 1ο :  Εθνικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων/Παγκορασίδων 28/01/17 

  - Ώρες διεξαγωγής 0900: (δηλώσεις μέχρι 0845) 

  - Διορισμός Διαιτητών:  Παπαγιάννης Γιάννης,  

      Εμμανουηλίδης Αλέξαντρος,  

      Τσιαμπαρτά Χριστίνα,  

      Κων/νου Μαρίνα. 

 

  - Τ.Δ.Α.:    Νικολέττου Άντρη (γραμμ) 

       Παπαγεωργίου Παναγιώτης 

   

  Αποφασίστηκε η υπενθύμιση προς τα σωματεία κατά πόσο επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν λεωφορείο για μεταφορά και διακίνηση αθλητών και οικείων προς και από τον αγωνιστικό 

χώρο. Για ναύλωση οχήματος από την Ομοσπονδία ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των ατόμων που θα 

χρησιμοποιήσουν το λεωφορείο πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10).  Εννοείτε πως ο αριθμός των αθλητών 

που θα δηλωθούν για διακίνηση, πρέπει να δηλωθεί για συμμετοχή στους αγώνες και να πληρωθεί το 

παράβολο για τους αγώνες μέχρι 0900 της Πέμπτης 

  Εάν επιθυμούν και άλλα πρόσωπα να διακινηθούν με το λεωφορείο (πχ γονείς, συνοδοί 

κλπ), τα σωματεία να στείλουν τον συνολικό αριθμό. Για αυτούς θα καθοριστεί τιμή εισιτηρίου ανάλογα και θα 

πρέπει να πληρωθεί προκαταβολικά μαζί με τις δηλώσεις των αθλητών στον τραπεζικό λογαριασμό της ΚΟΞ. 

Τα σωματεία που ενδιαφέρονται για λεωφορείο να απαντήσουν στην Ομοσπονδία για τα κάτωθι: 

  Σωματείο: ................... 

  Αριθμός αθλητών: ..... 

  Προπονητής:  1 

  Εκπρόσωπος:  1 

  Άλλοι επιβαίνοντες: ..... 
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  Υπενθυμίζεται ότι για τους αγώνες θα ισχύσουν τα κάτωθι: Απαγόρευση εισόδου 

στον αγωνιστικό χώρο μη εγκεκριμένου προσωπικού. Για τον σκοπό αυτό έχουν ετοιμαστεί 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 :  Διεθνείς Συμμετοχές 

 

Α.  Προσωπική δαπάνη 

    Εγκρίνεται η αίτηση του αθλητή Παρασκευά Αλέξανδρου για συμμετοχή στο 

Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ξιφασκίας (Bratislava13-15/1/2017 και Luxembourg 21-22/1/2017)  καθότι είναι στις 

πρώτες 6 θέσεις της κατάταξης και θα συμμετέχει με προσωπική δαπάνη. 

 

Β.  Αποστολή στη Γαλλία και Ισπανία – Παγκόσμιο Ανδρών Ξ.Α. 

    Εγκρίνεται η αποστολή του Τοφαλίδη Αλέξανδρου στο  World Cup Ξ.Α. στο 

Παρίσι, Γαλλία στις 20 Ιανουαρίου 2017 και στο Tournoi Satellite Terrassa στη Μπαρτσελόνα, Ισπανία στις 04 

Φεβρουαρίου 2017.  

Συνοδός: - 

   Αθλητές Τοφαλίδης Αλέξανδρος 

   Δαπάνη €400 

 

  Γ. Αποστολή στο Πανευρωπαϊκό Κύπελλο U17 - Λουξεμβούργο 20-21/01/2017 

    Δεν υπήρξε ενημέρωση από τον προπονητή Madan Singh και η ΤΕ αποφάσισε 

την ακύρωση και επαναδιάθεση του ποσού της δαπάνης εκ νέου.  

 

ΘΕΜΑ 3ο : Προγραμματισμός Σεμιναρίων-Εξετάσεων 2017 

  Αποφασίστηκε ο προγραμματισμός  σεμιναρίου για διαιτησία στο ΞΜ το 2ο εξάμηνο του 

2017 και  διερεύνηση κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα για επιπλέον  σεμινάριο στο ΞΑ σε συνεργασία με την 

Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας. Επιπλέον, εγκρίνεται ο προγραμματισμός σεμιναρίου για ανάλυση και 

εκμάθηση του προγράμματος των αγώνων και των καθηκόντων γραμματείας αγώνων, κατά τον μήνα 

Φεβρουάριο. 

 
ΘΕΜΑ 4ο : Επαναξιολόγηση Εθνικής Ομάδας 

   Εγκρίνεται η διαγραφή της αθλήτριας Σελίπα Μύρνας από τον κατάλογο αθλητών της 
Εθνικής, λόγο συστηματικών απουσιών από τις προπονήσεις, τους επίσημους αγώνες και των 
δραστηριοτήτων της ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μηνιαίο παρουσιολόγιο προπονήσεων, το 
παρουσιολόγιο σεμιναρίου διαιτησίας και τα φύλλα αγώνος 26/11/16 και 17/12/16 η αθλήτρια απουσίασε 
σχεδόν από όλες τις προπονήσεις, δεν συμμετείχε σε κανένα αγώνα, ούτε παρακολούθησε το υποχρεωτικό 
σεμινάριο διαιτησίας. Για τα πιο πάνω θα ενημερωθεί το Σ.Ξ.Λεμεσού και η αθλήτρια. 
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   Αποστολή στο Πανευρωπαϊκό Κύπελλο U17 - Λουξεμβούργο 20-21/01/2017: ενώ η 
Τ.Ε προγραμμάτιζε την συμμετοχή αθλητών της Εθνικής ομάδας στην πιο πάνω διοργάνωση, δυστυχώς, λόγω 
μη συμμόρφωσης και αδιαφορίας προς τον εσωτερικό κανονισμό της ΚΟΞ για αποστολή μηνιαίου 
παρουσιολογίου και εντύπου προόδου των μελών των εθνικών ομάδων εκ μέρους του υπεύθυνου προπονητή 
τους και παρά τις προφορικές και εγγράφως εκκλήσεις και παραινέσεις της Τ.Ε προς υλοποίηση του πιο πάνω, 
αυτό δεν έγινε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εικόνα της αγωνιστικής κατάστασης των αθλητών/τριων. 
Συγκεκριμένα ο προπονητής Madan Singh του Σ.Ξ.Λευκωσίας, υπεύθυνος για τους αθλητές Ιωάννου, Ταλιώτη 
και Γεωργαλέττου, μέλη της Εθνικής ομάδας, δεν έχει ενημερώσει την ΤΕ σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο 
κανονισμός Εθνικών ομάδων. Προτείνεται η έγγραφη επίπληξη προς τον υπεύθυνο προπονητή. 

 

Μη έχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ο.Ξ.: 

1. Εισήγηση δαπάνης αποστολής Τοφαλίδη Αλέξανδρου 

2. Παρουσιολόγιο και Έκθεση προόδου αθλητών Σελίπας Μ., Μαυρικίου Ειρ., Εμμανουηλίδη Αλ. 

3. Προγραμματισμός – Προϋπολογισμός Σεμιναρίων 2017 

  

  
Η Τεχνική Επιτροπή  

Παύλου Μ. ………………………. 
  

Παπαγιάννης Γ. ………………………. 
  

Παπαγεωργίου Π. ………………………. 
  

Νικολέττου Ά. ………………………. 
  

 


