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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Κ.Ο.Ξ. 

 

Σήμερα 19 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 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:   - 

 

Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν οι δηλωμένοι προπονητές των Σωματείων όπως παρακάτω: 

Σ.Ξ.Λεμεσού   Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος 

Σ.Ξ.Λευκωσίας  Madan Singh 

Κοσμόπολη   Falina Olga, Barkaeva Zalina 

Ακαδημία Ξιφασκίας  Λουκαίδης Νικόλας 

 

Οι προπονητές ενημερώθηκαν από τα μέλη της ΤΕ για τα παρακάτω θέματα: 

1.  Αγωνιστικό πλάνο δράσης για την επόμενη 2ετία και διαδικασία ένταξης του ξίφους ασκήσεως στις  

 δραστηριότητες της ΚΟΞ. 

2.  Αγωνιστική προκήρυξη αναπτυξιακών αγώνων και αγωνιστική προκήρυξη λοιπών επίσημων 

 αγώνων της ΚΟΞ. 

3.  Κανονισμός ανάπτυξης Βάσης, δικαιολογητικά, τρόπος λειτουργίας. 

4.  Κανονισμός ανάπτυξης Ταλέντων, δικαιολογητικά, τρόπος λειτουργίας. 

5.  Κανονισμός Εθνικών ομάδων, διαδικασία δηλώσεων αθλητών σε αγώνες κ.α. 

6. Αγωνιστικά κριτήρια ένταξης στους σχεδιασμούς του ΚΟΑ 

7.  Διαδικασία μοριοδότησης αθλητών, τρόπος βαθμολογίας και κατάρτιση πινάκων κατάταξης. 

 

Ακολούθησε συζήτηση των προπονητών με τα μέλη της Τ.Ε. Τα κυριότερα θέματα που τέθηκαν είχαν όπως 

παρακάτω: 

 

-Στους αγώνες ανάπτυξης να φοράνε αθλητικές φόρμες αντί παντελόνια ξιφασκίας διότι πολλοί 

αθλητές δεν διαθέτουν. 

Η θέση της ΤΕ είναι ότι, ως θεσμικό όργανο της ΚΟΞ και για λόγους ασφαλείας, οφείλει να επιβάλει την τήρηση 

των κανονισμών σχετικά με την στολή. Το Σ.Ξ.Λευκωσίας κατάγγειλε στην ΚΟΞ ότι στους αγώνες Talents Cup 

που διοργανώθηκαν από το Σ.Ξ.Λεμεσού τον Ιούνιο, επετράπη σε παιδάκια να αγωνιστούν χωρίς παντελόνι 

ξιφασκίας, μη τηρώντας τους κανονισμούς ασφάλειας. Επομένως οι προπονητές εφόσον αναφέρουν ότι τα 

παιδιά δεν έχουν παντελόνια ξιφασκίας, προτρέπονται να το συζητήσουν με τους διοικούντες των Σωματείων 

τους. Θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι αθλητές και οι γονείς, ότι κάθε αθλητής που επιθυμεί να λαμβάνει 

μέρος σε αγώνες, οφείλει να έχει όλο τον εξοπλισμό που προβλέπεται από τους κανονισμούς. Εάν ο 

εξοπλισμός αυτός θα ανήκει στον αθλητή ή θα τον παρέχει το Σωματείο του, δεν αφορά τους διοργανωτές των 

αγώνων. Σε πνεύμα καλής συνεργασίας, οι προπονητές όλων των Σωματείων συμφώνησαν να 

αλληλοβοηθηθούν στο θέμα του ρουχισμού και των σπαθιών, δανείζοντας σε ο ένας στον άλλο για να 

συμμετάσχουν όλα τα παιδιά. 
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-Γιατί δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα αθλητικό υλικό στο σωματείο «Κοσμόπολη». 

Η ΤΕ ενημέρωσε τους προπονητές του σωματείου, ότι υπάρχει σχετικός κανονισμός, όπου περιγράφεται η 

διαδικασία αιτήσεως, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια διάθεσης αθλητικού υλικού. Η διοίκηση του σωματείου 

αφού μελετήσει τους κανονισμούς πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση προς την ομοσπονδία για να εξεταστεί και 

να λάβει απάντηση. 

 

-Το σωματείο «Κοσμόπολη» ανέφερε ότι διεξάγει μόνο προπονήσεις στο ξίφος ασκήσεως και απλά 

συμμετέχει στους αγώνες της ΚΟΞ για να υποστηρίξει το άθλημα και θέλει να ενταχθεί το ξίφος 

ασκήσεως στις αγωνιστικές δραστηριότητες της ΚΟΞ. 

Η ΤΕ επεσήμανε στους προπονητές ότι έχει ληφθεί σχετική απόφαση σε προηγούμενη συνεδρία, λαμβάνοντας 

υπόψη σχετική επιστολή από το σωματείο τους. Προέτρεψε τις προπονήτριες να διαβάσουν το πρακτικό της ΤΕ 

το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΟΞ. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης του όπλου και θα 

πραγματοποιηθεί εκ νέου συνάντηση προπονητών αρχές του επόμενου χρόνου για τον σκοπό αυτό. 

 

 

Αφού τελείωσε η συζήτηση, οι προπονητές των Σωματείων αποχώρησαν και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, τα 

μέλη της Επιτροπής προχώρησαν στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΘΕΜΑ 1ο :  Αναπτυξιακοί Αγώνες 26/11/16 – Κύπελλο Νέων 

  Ετοιμάστηκε ειδική προκήρυξη και απεστάλει στα Σωματεία με γνώμονα την όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών και την τήρηση βασικών αρχών ασφαλείας. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

συμμετοχές που απέστειλαν τα Σωματεία για τους αναπτυξιακούς αγώνες και ότι στους αγώνες αυτούς θα 

διαιτητεύσουν οι νέοι διαιτητές, ως μέρος της πρακτικής δοκιμασίας τους, η ΤΕ αποφάσισε τα παρακάτω: 

   

  Ώρες έναρξης: Παμπαίδων/Παγκορασίδων (-13): 09:00 Συμμετοχές 18 

    Παίδων/Κορασίδων (-10)  10:30 Συμμετοχές 24 

    Νέων ανδρών/γυναικών (-20)  12:00   

 

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

     Παπαγεωργίου Παναγιώτης 

    

   Διαιτητές: Εμμανουηλίδης Ηρακλής 

     Παπαγεωργίου Παναγιώτης 

     Παπαγιάννης Γιάννης 

     Γαβριήλ Νικολέττα 

     Δημητρίου Παναγιώτης 

     Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος (διαιτησία μόνο κατ. Παγκορασίδων) 

     Κωνσταντίνου Μαρίνα 

     Νικολέττου Αμαρυλλία 

     Τσιαμπαρτά Χριστίνα 

 

   Λεωφορείο: Δεν υπήρξε ενδιαφέρον εκ μέρους των Σωματείων 

 

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

     ηλικιακή κατηγορία. 
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   Σημειώθηκε ότι, ενώ η ΚΟΞ έχει ενημερώσει τα Σωματεία που έχουν την έδρα τους στην 

Λευκωσία, ότι προτίθεται να μισθώνει λεωφορείο για την μετακίνηση των αθλητών τους στους αγώνες, τα 

Σωματεία Λευκωσίας και Ακαδημία Ξιφασκίας δεν ανταποκρίθηκαν. 

    

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Εθνική Ομάδα 

   Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή από την Μ.Βρατανία του Κύπριου αθλητή στο ξίφος 

ασκήσεων Τοφαλίδη Αλέξανδρου. Η ΤΕ αφού μελέτησε τα διεθνή αποτελέσματα του αθλητή (καλύτερη 

επίδοση 13ος σε WorldCup) και την τρέχουσα Παγκόσμια κατάταξη του (89ος 2015/2016), αποφάσισε ομόφωνα 

να τον εντάξει στην Εθνική ομάδα ως μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, με βάση το άρθρο 13 του κανονισμού 

Εθνικών ομάδων. Για τον συγκεκριμένο αθλητή θα υπάρχει συνεχή επικοινωνία του Τεχνικού Συμβούλου με 

τον προπονητή του στην Μ.Βρετανία, για την παρακολούθηση και τον προγραμματισμό των συμμετοχών του, 

εκπροσωπώντας την Κύπρο. 

 

 

 ΘΕΜΑ 3ο :  Διεθνείς Συμμετοχές 

   Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση για τροποποίηση των Αγωνιστικού προγράμματος 

Εξωτερικού, εντάσσοντας 1 αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών στο ξίφος ασκήσεως. 

 

Α.  Αποστολή στη Δανία – Πανευρωπαϊκό U17 10-12/12/16 

   Στην Εθνική ομάδα εφήβων-νεανίδων ανήκουν οι αθλητές Ιωάννου, Ταλιώτης και 

Γεωργαλέττου του Σ.Ξ.Λευκωσίας. Η ΤΕ μετά από μελέτη της τρέχουσας Παγκύπριας κατάταξης εφήβων 

(Ιωάννου- 1ος , Ταλιώτης- 4ος , Γεωργαλέττου- 6η ), την συμμετοχή και των αποτελεσμάτων σε αγώνες 

εξωτερικού (Ιωάννου - Ελλάδα - 1ος, 7ος , Ταλιώτης – Ελλάδα - 7ος, 47ος ), την συμμετοχή σε καμπ 

προετοιμασίας, του παρουσιολογίου προπονήσεων που υπέβαλε ο προπονητής τους και του προϋπολογισμού 

της ΚΟΞ, αποφάσισε ομόφωνα την συγκρότηση αντιπροσωπευτικής ομάδας για την συμμετοχή στο 

Πανευρωπαϊκό κύπελλο Ξ.Μ. εφήβων στην Δανία στις 10/12/16 με 1 αθλητή και 1 προπονητή/συνοδό όπως 

παρακάτω:  

Συνοδός: Madan Singh 

   Αθλητές Ιωάννου Γιώργος 

   Δαπάνη €1100 

    

Β.  Αποστολή στη Τουρκία – Παγκόσμιο Ανδρών 10-12/12/16 

   Στην Εθνική ομάδα ανδρών στο ξίφος ασκήσεως ανήκουν ο αθλητής Τοφαλίδης 

Αλέξανδρος κάτοικος εξωτερικού. Η ΤΕ μετά από μελέτη της τρέχουσας Παγκόσμιας κατάταξης, των επιτυχιών 

του αθλητή και του προϋπολογισμού της ΚΟΞ, αποφάσισε ομόφωνα την συμμετοχή του πιο πάνω αθλητή στο 

Παγκόσμιο κύπελλο Ξ.Α. ανδρών στην Τουρκία στις 10/12/16 όπως παρακάτω:  

Συνοδός: - 

   Αθλητές Τοφαλίδης Αλέξανδρος 

   Δαπάνη €400 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο : Διαιτητές-Σεμινάριο-Απολογισμός 

  Κατατέθηκε στην ΤΕ το πρακτικό εξετάσεων διαιτητών που έγινε στις 29/10/16, το οποίο 

και εγκρίθηκε. Επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις είναι οι παρακάτω: 

  1. Κωνσταντίνου Μαρίνα 

  2. Γαβριήλ Νικολέττα 
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  3. Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος 

  4. Δημητρίου Παναγιώτης 

  5. Νικολέττου Αμαρυλλίς 

  6. Τσιαμπαρτά Χριστίνα 

 

   Οι πιο πάνω ονομάζονται Εθνικοί Διαιτητές Β’ κατηγορίας και τελούν υπό δοκιμασία 

μέχρι την πρακτική τους εξέταση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των αγώνων ανάπτυξης στις 

26/11/16. 

  Στο σεμινάριο διαιτησίας που διεξήχθη στις 27/10/16 και το οποίο ήταν υποχρεωτικό για 

τους εν ενεργεία διαιτητές και αθλητές της Εθνική ομάδας, δεν παρουσιάστηκαν οι παρακάτω διαιτητές:  

   1. Madan Singh 

  2. Λουκαίδης Νικόλας 

  3. Παπαγεωργίου Χαράλαμπος 

 

   Η ΤΕ αποφάσισε ομόφωνα όπως οι πιο πάνω διαιτητές καταστούν μη ενεργοί. Για τους 

αθλητές της Εθνικής που δεν παρουσιάστηκαν, θα σταλεί γραπτή επίπληξη. 

 
 

ΘΕΜΑ 5ο : Προπονητές 

  Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο πίνακα μοριοδότησης προπονητών, η ΤΕ προχώρησε 

στην μελέτη και αξιολόγηση των βιογραφικών και των δικαιολογητικών που απέστειλαν οι προπονητές. Η ΤΕ 

αποφάσισε ομόφωνα την απονομή κατηγορίας στους προπονητές, όπως παρακάτω: 

  1. Singh Madan   Σ.Ξ.Λ/σιας  Κατ. «Α» 

  2. Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος Σ.Ξ.Λ/σου  Κατ. «Γ» 

  3. Λουκαίδης Νικόλας   Α.Α.Ξ.Λ/σίας  Κατ. «Γ» 

  4. Falina Olga    Κοσμόπολη  Κατ. «Γ» 

  5. Barkaeva Zalina   Κοσμόπολη  Κατ. «Δ» 

  6. Μαυρικίου Ειρήνα   Σ.Ξ.Λ/σου  Κατ. «Δ» 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο : Αγωνιστικά Κριτήρια ένταξης στους σχεδιασμούς του ΚΟΑ 

  Εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση των κριτηρίων βάση των οποίων θα εντάσσονται 

αθλητές στον σχεδιασμό νεαρών πρωταθλητών και υψηλής επίδοσης του ΚΟΑ. Για τους αθλητές που 

εμπίπτουν στα ηλικιακά κριτήρια και επιτυγχάνουν αυτές τις επιδόσεις, η ΚΟΞ θα εισηγείται στον ΚΟΑ την 

ένταξή τους στον ανάλογο σχεδιασμό. Αναλυτικές πληροφορίες για τους σχεδιασμούς θα γίνει εισήγηση να 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας για ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : Βράβευση καλύτερων αθλητών-Σωματείων 2016 

  Η Τ.Ε. ενημερώθηκε για την απόφαση που πήρε το ΔΣ το 2014 αναφορικά με την 

μέθοδο βαθμολογίας και τον τρόπο κατάρτισης των πινάκων. Μετά από συζήτηση επί του θέματος, η Τ.Ε. 

αποφάσισε να εισηγηθεί να βραβεύεται για κάθε ηλικιακή κατηγορία ένας αθλητής, δηλαδή ο αθλητής που 

συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία αλλά που ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία βράβευσης. Με τον τρόπο 

αυτό θα επιτευχθεί βράβευση περισσότερων αθλητών όλων των ηλικιών, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και 

δίνοντας κίνητρο για την περεταίρω ενασχόλησή τους με το άθλημα. Αθλητές που έχουν διακριθεί και έχουν 

κερδίσει υψηλές θέσεις ή ονομάστηκαν πρωταθλητές, θα βραβευτούν μέσα από το σχέδιο κινήτρων αθλητών, 

στο οποίο επιχορηγήθηκε η ομοσπονδία. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αθλητές που θα βραβευτούν είναι: 
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Κατηγορία Αθλητής Σωματείο  
Ανδρών Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος  Σ.Ξ.ΛΕΜΕΣΟΥ  
Γυναικών Μαυρικίου Ειρήνη  Σ.Ξ.ΛΕΜΕΣΟΥ 
Νέων Ανδρών Ασκώτης Αχιλλέας  Α.Α.Ξ.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
Νέων Γυναικών Aman Sofia  ΚΟΣΜΟΠΟΛΗ 
Εφήβων Ιωάννου Γιώργος  Σ.Ξ.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
Νεανίδων Aman Eva  ΚΟΣΜΟΠΟΛΗ 
Παμπαίδων Μακρίδης Κων/νος  Σ.Ξ.ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Παγκορασίδων Barbakadze Anna  ΚΟΣΜΟΠΟΛΗ  
Παίδων Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος  Σ.Ξ.ΛΕΜΕΣΟΥ 
Κορασίδων Πολυκάρπου Στέφανη  ΚΟΣΜΟΠΟΛΗ  
 
Κατάταξη Σωματείων 
1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ     
3. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
4. ΠΟΛΙΤΙΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΚΟΣΜΟΠΟΛΗ» 
 

 

ΘΕΜΑ 8ο : Κίνητρα Αθλητών 

  Σύμφωνα με το 2ετές πλάνο δράσης που ενέκρινε το ΔΣ, ζητήθηκε και εγκρίθηκε από 

τον ΚΟΑ η επιχορήγηση στο υπό αναφορά κεφάλαιο. Ο σχεδιασμός αφορά την οικονομική στήριξη των 

Πρωταθλητών με βάση τις επιδόσεις τους, σύμφωνα με ειδικό σύστημα βαθμολόγησης και αξιολόγησης. 

Καθότι είναι η πρώτη φορά που αξιοποιείται το κεφάλαιο αυτό, η ΤΕ αποφάσισε να λάβει υπόψη της τον 

πίνακα κατάταξης της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016, τις επιδόσεις σε υψηλού επιπέδου αγώνες 

εξωτερικού, καθώς και την συμμετοχή των αθλητών της Εθνικής ομάδας στις ομαδικές αγωνιστικές 

προπονήσεις της Εθνικής. Πρόταση είναι να θεσπιστεί πάγια μέθοδος κατανομής του κεφαλαίου και να 

ενσωματωθεί σε κανονισμό. 

 

Πρωτάθλημα Πρωταθλητής  Σωματείο  Κατανομή 

Ανδρών Ιωάννου Γιώργος Σ.Ξ.Λ/σίας 200 

Γυναικών Μαυρικίου Ειρήνα Σ.Ξ.Λ/σου 200 

Νέων Ανδρών Ιωάννου Γιώργος Σ.Ξ.Λ/σίας 150 

Νέων Γυναικών Aman Eva Κοσμόπολη 150 

Εφήβων Ιωάννου Γιώργος Σ.Ξ.Λ/σίας 100 

Νεανίδων - 

 

Αγώνας Αθλητής Θέση/Σύνολο Κατανομή 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιωάννου Γιώργος  41ος/130  300 *  

 

Εθνική ομάδα 2015-2016 Σωματείο  Κατανομή 

Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος  Σ.Ξ.Λ/σου  150 

Ανδριανός Αλέξανδρος Σ.Ξ.Λ/σου  - 
Ιωάννου Γιώργος Σ.Ξ.Λ/σίας  150 

Θεοχάρους Μαρία     Σ.Ξ.Λ/σου   100 

Νικολέττου Αμαρυλλίς Σ.Ξ.Λ/σου (κάτοικος εξωτερικού)  

Δημητριάδης Φίλιππος  Σ.Ξ.Λ/σου (κάτοικος εξωτερικού)  

 

      ΣΥΝΟΛΟ: €1500 

* Η ΤΕ έλαβε υπόψη ότι ο αθλητής συμμετείχε με δικά του έξοδα στους αγώνες 
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ΘΕΜΑ 9ο : Ενοικίαση εξοπλισμού ΚΟΞ σε Σωματεία 

  Θα εξεταστεί σε επόμενη συνεδρία. 

 

 

Μη έχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ο.Ξ.: 

1. Πρακτικό εξετάσεων διαιτησίας – Αιτήσεις Υποψηφίων – Φύλλα αποτελεσμάτων εξετάσεων 

2. Παρουσιολόγιο σεμιναρίου διαιτητών 

3. Εισήγηση Δαπάνης αποστολής στην Δανία 

4. Εισήγηση Δαπάνης αποστολής στην Τουρκία 

5. Βιογραφικά – Δικαιολογητικά προπονητών 

6. Προκήρυξη Αναπτυξιακών αγώνων 

7. Πίνακας κατάταξης καλύτερων αθλητών-Σωματείων 2016 

8. Αγωνιστικά Κριτήρια ένταξης στους σχεδιασμούς του ΚΟΑ 

9. Αίτηση διεθνούς άδειας FIE, Τοφαλίδη Αλ. και δικαιολογητικών μεταγραφής και υπηκοότητας 

 
 

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

  
Παπαγιάννης Γ. ………………………. 

  
Παπαγεωργίου Π. ………………………. 

  
Νικολέττου Ά. ………………………. 

  
Εμμανουηλίδης Η. ………………………. 

  
 


