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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  Κ.Ο.Ξ. 

 

Υνηξνθνηηία, ζήκεξα 29 Ινπιίνπ 2016, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 18:00 ζπλήιζαλ ηα κέιε ηεο Σ.Δ. 

ηεο ΚΟΞ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Κ.Ο.Ξ. 

 

Πξφεδξνο  Μάξηνο Παχινπ 

Γξακκαηέαο   Γηάλλεο Παπαγηάλλεο 

Μέινο   Νηθνιέηηνπ Άληξε 

Μέινο   Παπαγεσξγίνπ Παλαγηψηεο 

 Σερλ.χκβ.  Ηξαθιήο Δκκαλνπειίδεο 

 Οκνζπ.Πξνπ. Λνπθαίδεο Νηθφιαο 

 

Απνπζηάδνπλ: Μάξηνο Παχινπ 

 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξνρσξνχλ ζηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

ΘΔΜΑ 1ν : σέδιο Γπάζηρ για ηην επόμενη 2εηία 

Παξνπζηάζηεθε έλαο ζπγθξηηηθφο πίλαθαο κε ηα θεθάιαηα πνπ επηρνξεγείηαη ε 

Οκνζπνλδία απφ ηνλ ΚΟΑ θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Οκνζπνλδίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ 

αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ. Απφ ηελ αλάιπζε ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο επηζεκάλζεθε φηη: 

- Αθπξψζεθαλ αξθεηνί αγψλεο θπξίσο ζε κηθξέο ειηθίεο 

- Μεηψζεθαλ νη ζπκκεηνρέο ηεο Δζληθήο ζε αγψλεο εμσηεξηθνχ 

- Σν εηήζην πνζφ πνπ δαπαλείηαη ζηνλ νκνζπνλδηαθφ πξνπνλεηή είλαη φζν φια ηα 

θεθάιαηα καδί πνπ δαπαλνχληαη ζηνλ αλαπηπμηαθφ θαη αγσληζηηθφ ηνκέα. 

- 2 απφ ηα 4 σκαηεία (Κνζκφπνιε θαη Αθαδεκία Ξηθαζθίαο) ελψ ηνπο εγθξίλεηαη 

επηρνξήγεζε απφ ηελ Οκνζπνλδία, αδπλαηνχλ λα ηελ ιάβνπλ, θαζφηη δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα ησλ θαλνληζκψλ, κε αληίθηππν ηνπο αζιεηέο θαη 

πξνπνλεηέο ηνπο. 

- Ο αξηζκφο ησλ δηαηηεηψλ είλαη ειάρηζηνο θαη δπζρεξαίλεη ηελ δηεμαγσγή ησλ 

αγψλσλ. 

- Η δηνξγάλσζε ησλ επίζεκσλ αγψλσλ εζσηεξηθνχ πάζρεη νξγαλσηηθά θαη δελ 

γίλεηαη κε ηηο ζσζηέο πξνδηαγξαθέο πιελ ηνπ αγψλα CyprusTalentsCup πνπ 

ζπλδηνξγαλψλεηαη κε ην σκαηείν Λεκεζνχ. 

Αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ηνλ ξφιν θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ 

πξνπνλεηή, φπνπ αλαθέξζεθε φηη, ν ζεκεξηλφο ζεζκφο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ γηα ηελ 

Κχπξν δελ δνπιεχεη. Γελ έρεη νπζηαζηηθφ έξγν θαη δελ δηθαηνινγείηαη ην πνζφ πνπ 

δαπαλείηαη απφ ηελ νκνζπνλδία γηα ηε ζέζε απηή. Δπηζεκάλζεθε ελδεηθηηθά φηη, νη 

αζιεηέο είλαη ιίγνη, θάλνπλ πξνπφλεζε ζηα σκαηεία ηνπο κε ηνπο πξνπνλεηέο ηνπο, 

ελψ ν νκνζπνλδηαθφο απιά ηνπο καδεχεη ηα άββαηα θαη παίδνπλ παηρλίδηα κεηαμχ 

ηνπο, ελψ απφ ηνλ Ινχλην κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην δελ έρεη θαζφινπ έξγν ή ππνρξεψζεηο.  
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Ο Οκνζπνλδηαθφο πξνπνλεηήο αλέθεξε φηη, ζην ζέκα ησλ πξνπνλήζεσλ ηνπ ιέρζεθε 

απφ νξηζκέλνπο αζιεηέο, φηη ην σκαηείν ηνπο απαγφξεπζε λα ηνπο θάλεη απηφο 

κάζεκα, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ππνρξεψζεηο, έθαλε φηη ηνπ ππαγνξεπφηαλ απφ ην Γ.. 

ηεο νκνζπνλδίαο. 

Με απηά ηα δεδνκέλα, ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, θαηέιεμαλ ζηελ απφθαζε λα εηζεγεζνχλ 

ζην Γ.. ηελ πξνθήξπμε ζέζεο νκνζπνλδηαθνχ γηα ηε λέα πεξίνδν κε κεησκέλεο 

απνιαβέο θαη θαζήθνληα, γηα δηάξθεηα κφλν 10 κελψλ, κε ηελ πξννπηηθή ηα ιεθηά πνπ 

ζα εμνηθνλνκεζνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε θεθάιαηα φπνπ ππάξρεη πεξηζζφηεξε αλάγθε. 

ηε ζπλέρεηα ηα κέιε ζπδήηεζαλ θαη θαζφξεζαλ ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ζε 

βάζνο 2εηίαο, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο επίηεπμήο ηνπο.  

Σο ζσέδιο δπάζηρ 2εηίαρ εγκπίθηκε ομόθωνα και θα ςποβληθεί ζηο Γ.. ηηρ 

ομοζπονδίαρ. 

   

ΘΔΜΑ 2ν : Σποποποίηζη Κανονιζμών 

ε ζπλάξηεζε κε ην ζρέδην δξάζεο 2εηίαο, πξνηάζεθαλ απφ ηα κέιε αιιαγέο ζηνπο 

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Οη θπξηφηεξεο αιιαγέο είλαη: 

- Καλνληζκφο Αλάπηπμεο Βάζεο 

Τπνζηήξημε ησλ σκαηείσλ πνπ δηαζέηνπλ ηκήκαηα εθκάζεζεο κε ηνπιάρηζηνλ 6 

παηδάθηα ειηθίαο 7-10ρξ θαη πηζηνπνηεκέλν πξνπνλεηή Δζληθήο θαηεγνξίαο, κεηά 

απφ δηθή ηνπο αίηεζε. 

- Καλνληζκφο Αλάπηπμεο Σαιέλησλ 

Τπνζηήξημε 1 έσο 2 θαιχηεξσλ Κχπξησλ αζιεηψλ απφ θάζε σκαηείν ειηθίαο 

10-13ρξ. θαη ηνπ πξνπνλεηή ηνπο, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ σκαηείσλ. 

- Καλνληζκφο Δζληθψλ Οκάδσλ 

Τπνζηήξημε ησλ θαιχηεξσλ Κχπξησλ αζιεηψλ ειηθίαο 13-35ρξ. πνπ 

επηηπγράλνπλ ηελ πςειφηεξε κνξηνδφηεζε θαη ηνπ πξνπνλεηή ηνπο, κε εηζήγεζε 

ηεο Σ.Δ. Σξνπνπνηήζεθε ν πίλαθαο αμηνινγήζηκσλ αγψλσλ θαη ζα αμηνινγνχληαη 

ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα κέρξη 2 αμηνινγήζηκσλ αγψλσλ εμσηεξηθνχ. 

- Καλνληζκφο Δγγξαθψλ-Μεηεγγξαθψλ 

Βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο δειηίσλ θαη πηνζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

επίζπεπζεο. Απειεπζέξσζε ησλ κεηαγξαθψλ δίλνληαο δηθαίσκα ζηνλ αζιεηή λα 

αγσλίδεηαη ζε φπνην σκαηείν θαη κε φπνηνλ πξνπνλεηή απηφο επηζπκεί 

- Καλνληζκφο Δπηρνξεγήζεσλ σκαηείσλ 

Η επηρνξήγεζε ησλ σκαηείσλ είηε κε ρξεκαηηθφ πνζφ, είηε κε αζιεηηθφ πιηθφ, λα 

γίλεηαη ζηα σκαηεία ηα νπνία αλαγλσξίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ ην Καηαζηαηηθφ θαη 

ηνπο Καλνληζκνχο ηεο νκνζπνλδίαο. 

Οι νέοι κανονιζμοί εγκπίθηκαν ομόθωνα και θα ςποβληθούν ζηο Γ.. ηηρ 

ομοζπονδίαρ. 
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ΘΔΜΑ 3ν : Πποκήπςξη Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2016-2017  

ε ζπλάξηεζε κε ην ζρέδην δξάζεο 2εηίαο, πξνηάζεθαλ απφ ηα κέιε αιιαγέο ζηελ 

αγσληζηηθή πξνθήξπμε. Οη θπξηφηεξεο αιιαγέο είλαη: 

- Πξνθήξπμε αλάζεζεο έξγνπ γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ 

αγψλσλ εζσηεξηθνχ. Σέζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη 

ζπληάρζεθε ζρεηηθή ζχκβαζε, ε νπνία ζα δεκνζηεπηεί έηζη ψζηε νη 

ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κε ην αλάινγν θφζηνο. Οη 

πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ έηζη ψζηε λα θαηνρπξσζεί ε αλάζεζε ηεο 

δηνξγάλσζεο ησλ αγψλσλ θαη λα θαζνξηζηεί ζην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ν ηφπνο 

δηεμαγσγήο ηνπο. 

- Με ζπκκεηνρή ζηα Δζληθά Πξσηαζιήκαηα φζσλ δελ έρνπλ ηελ Κππξηαθή 

ππεθνφηεηα. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ζπδήηεζαλ γηα ηελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, φπνπ θαηαινγίδνληαη κφξηα ζηνπο καζεηέο αλαιφγσο επηηπρηψλ ηνπο 

ζηα Παγθχπξηα Πξσηαζιήκαηα, ηεο εγθπθιίνπ ηνπ ΚΟΑ γηα ηελ κνξηνδφηεζε 

ζηξαηεπζίκσλ αζιεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηε κνξηνδφηεζε γηα έληαμε  αζιεηψλ 

ζηελ Δζληθή νκάδα θαη απνθάζηζαλ φηη ε απφθαζε απηή είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ 

ησλ Κχπξησλ αζιεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Οη μέλνη αζιεηέο ζα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ειεχζεξα ζε φινπο ηνπο αγψλεο ησλ σκαηείσλ θαη ηα Παγθχπξηα 

Κχπειια. 

- Καηαβνιή παξαβφινπ ζπκκεηνρήο 10 Δπξψ γηα θάζε αζιεηή απφ ηα σκαηεία 

πξηλ ηνπο αγψλεο. 

- Γηεμαγσγή νκαδηθνχ Πξσηαζιήκαηνο κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο κέρξη 2 νκάδσλ 

απφ θάζε σκαηείν. 

- Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο βαζκνιφγεζεο θαη ελνπνίεζε φισλ ησλ 

βαζκνινγηψλ. 

Η πποκήπςξη εγκπίθηκε ομόθωνα και θα ςποβληθεί ζηο Γ.. ηηρ ομοζπονδίαρ. 

 

ΘΔΜΑ 4ν : Ππόηαζη Ανάθεζηρ Έπγος για ηην Γιοπγάνωζη Αγώνων 

ρεηηθά κε ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ εζσηεξηθνχ, άπνςε φισλ ησλ κειψλ ηεο 

επηηξνπήο είλαη φηη νη αγψλεο πξέπεη λα απνηεινχλ ηελ δηαθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο θαη λα 

δηεμάγνληαη ζε θαηάιιειν αγσληζηηθφ ρψξν, πνπ ζα εμππεξεηεί ηφζν ηνπο αζιεηέο φζν 

θαη ηνπο ζεαηέο θαη ην πην ζεκαληηθφ λα πιεξνχληαη νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο. Η ζχκβαζε αλάζεζεο δηνξγάλσζεο ησλ αγψλσλ εζσηεξηθνχ ζα δψζεη ηελ 

επθαηξία ζε σκαηεία ή άηνκα πνπ επηζπκνχλ θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, λα αλαιάβνπλ 

επί πιεξσκή ηελ δηεμαγσγή ησλ επίζεκσλ αγψλσλ ηεο νκνζπνλδίαο.  

Δγκπίθηκε ομόθωνα η ζύμβαζη ανάθεζηρ έπγος πος θα αθοπά ηην οπγάνωζη 

και ηεσνική ςποζηήπιξη αγώνων Δζωηεπικού και θα ςποβληθεί ζηο Γ.. ηηρ 

ομοζπονδίαρ. 

 

ΘΔΜΑ 5ν :    Δπικύπωζη Πινάκων Βαθμολογίαρ 2015-2016 

Παξνπζηάζηεθαλ νη πίλαθεο ηεο ηξέρνπζαο βαζκνινγίαο θαη θαηάηαμεο. Γπζηπρψο 
παξαηεξήζεθε απφ ηα κέιε φηη εκθαλίδνληαη αγψλεο ηνπ 2013 πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ 
ιηγνζηή ή θαη ηελ κε δηεμαγσγή αγψλσλ ηελ ηειεπηαία 3εηία ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο. 
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Ο νκνζπνλδηαθφο πξνπνλεηήο παξνπζίαζε ηνλ πίλαθα βαζκνινγηψλ ησλ αγψλσλ ηεο 
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2015-2016 θαη ηνπο θαιχηεξνπο αζιεηέο ηεο θάζε θαηεγνξίαο. 
 Καηεγνξία Αλδξψλ-Νέσλ Αλδξψλ θαη Δθήβσλ:  Ισάλλνπ Γηψξγνο 
 Καηεγνξία Γπλαηθψλ:     Νηνπκπίληλα Δηξήλε 
 Καηεγνξία Νέσλ Γπλαηθψλ:    Ακάλ Δ – Βαζηιείνπ ηέιια 
 ηελ θαηεγνξία λεαλίδσλ θαη πακπαίδσλ δελ έγηλαλ αγψλεο. 
Δγκπίνονηαι ομόθωνα οι πίνακερ βαθμολογιών ηηρ αγωνιζηικήρ πεπιόδος 2015-
2016 και θα ςποβληθούν ζηο Γ.. ηηρ ομοζπονδίαρ. 

 
ΘΔΜΑ 6ν :     Δπικύπωζη Πίνακα Μοπιοδόηηζηρ και ςγκπόηηζη Δθνικήρ Ομάδαρ 

Ο νκνζπνλδηαθφο πξνπνλεηήο παξνπζίαζε θαη αλέιπζε ηνλ πίλαθα κνξηνδφηεζεο ησλ 
αζιεηψλ γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2015-2016 θαη ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηελ 
ζπγθξφηεζε ηεο Δζληθήο νκάδαο. 
Σα κέιε ηεο επηηξνπήο αθνχ εμέηαζαλ ηελ πξφηαζε θαη ηνλ πίλαθα κνξηνδφηεζεο θαη 
κειεηψληαο ηνλ θαλνληζκφ πεξί Δζληθψλ νκάδσλ, θαηέιεμαλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο 
Δζληθήο νκάδαο φπσο παξαθάησ: 
 Καηεγνξία Αλδξψλ-Γπλαηθψλ: 
  1.Δκκαλνπειίδεο Αιέμαλδξνο 
  2.Νηνπκπίληλα Δηξήλε 
 Καηεγνξία Νέσλ: 
  3.ειίπα Μχξλα 
 Καηεγνξία Δθήβσλ-Νεαλίδσλ: 
  4.Ισάλλνπ Γηψξγνο 
  5.Σαιηψηεο Αιέμαλδξνο 
  6.Γεσξγαιέηηνπ Αζελά-Διέλε 
Η επηινγή ησλ αζιεηψλ βαζίζηεθε ζην ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ ζπγθέληξσζε θάζε 
αζιεηήο απφ αμηνινγήζηκνπο αγψλεο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ Κχπξν θαη ην Δμσηεξηθφ, 
φπσο θαζνξίδεη ν θαλνληζκφο πεξί Δζληθψλ νκάδσλ. Απνθαζίζηεθε ε έληαμε θαη 2νπ 
αζιεηή ζηελ θαηεγνξία εθήβσλ, θαζφηη ζηελ θαηεγνξία λέσλ αλδξψλ δελ ππήξμε 
αμηφινγε επηηπρία, ελψ ζηελ θαηεγνξία εθήβσλ ππήξμε θαη 2νο αζιεηήο κε επηηπρίεο θαη 
πςειή ζπγθέληξσζε κνξίσλ. 
Δγκπίνεηαι ομόθωνα η ζςγκπόηηζη ηηρ Δθνικήρ ομάδαρ 2016-2017 και θα 
ςποβληθεί ζηο Γ.. ηηρ ομοζπονδίαρ. 

 
ΘΔΜΑ 7ν :     Καμπ Πποεηοιμαζίαρ Δθνικήρ Ομάδαρ     

Ο νκνζπνλδηαθφο πξνπνλεηήο παξνπζίαζε ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζε θακπ 
ζηηο Πξέζπεο ζηελ Διιάδα απφ 28/8-6/9 θαη ην πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο γηα θάζε 
αζιεηή. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ 4 αζιεηψλ ην θφζηνο ηνπ ζπλνδνχ ζα 
είλαη δσξεάλ. 
Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ζπδήηεζαλ γηα ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα εμσηεξηθνχ θαη ηνπο 
αγψλεο ‘ζηφρνπο’ ζε θάζε θαηεγνξία, θαζψο θαη ην χςνο ηεο εγθξηκέλεο δαπάλεο απφ 
ηελ νκνζπνλδία. Πξνηάζεθε φπσο δνζεί ε επθαηξία ζε φινπο ηνπο αζιεηέο ηεο Δζληθήο 
λα ζπκκεηάζρνπλ, έηζη ψζηε ε πξνεηνηκαζία θαη ν αγψλαο κε ην πέξαο ηνπ θακπ λα 
είλαη έλα κεηξήζηκν ζηνηρείν γηα ηελ επηινγή αζιεηψλ ζηνπο επεξρφκελνπο δηεζλείο 
αγψλεο. Δπίζεο ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζα ζπκκεηάζρνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα αζιεηέο 
απφ ην σκαηείν Λεκεζνχ θαη Αθαδεκίαο Ξηθαζθίαο, ν αξηζκφο ζπκκεηνρψλ μεπεξλάεη 
ηηο 5 θαη θεξδίδεηαη ε δσξεάλ ζπκκεηνρή ηνπ ζπλνδνχ πξνπνλεηή. Σέινο ζα επηηεπρζεί 
γλσξηκία φισλ ησλ λέσλ αζιεηψλ θαη ηνπ νκνζπνλδηαθνχ πξνπνλεηή.  
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Η επηηξνπή απνθάζηζε λα έξζεη ζε επαθή κε φινπο ηνπο αζιεηέο ν Σερληθφο 
ζχκβνπινο γηα λα ελεκεξσζεί πνηνη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία. 
Μεηά απφ ηελ επηθνηλσλία απηή, νη αζιήηξηεο ειίπα Μχξλα θαη Γεσξγαιέηηνπ Αζελά-
Διέλε δήισζαλ αδπλακία λα ζπκκεηάζρνπλ.  
Με απηά ηα δεδνκέλα, ηελ απνζηνιή ηεο Δζληθήο ζα απνηειέζνπλ: 
 πλνδφο: Λνπθαίδεο Νηθφιαο  
 Αζιεηέο: 1. Δκκαλνπειίδεο Αιέμαλδξνο 
   2. Νηνπκπίληλα Δηξήλε 
   3. Ισάλλνπ Γηψξγνο 
   4. Σαιηψηεο Αιέμαλδξνο 
Η πξφηαζε ηεο επηηξνπήο είλαη λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα ηνπ αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ ηνπ 
ζπλνδνχ, ηα έμνδα ηνπ θακπ ησλ 4 αζιεηψλ θαη ε 1 δηαλπθηέξεπζε ζηε Θεζζαινλίθε 
ζηηο 5/9 θαζφηη ε επηζηξνθή είλαη ζηηο 6/9. Οη αζιεηέο ζα επηβαξπλζνχλ κφλν κε ην 
θφζηνο ησλ αεξνπνξηθψλ ηνπο εηζηηεξίσλ. 
Δγκπίνεηαι ομόθωνα η ζςγκπόηηζη ηηρ αποζηολήρ για ζςμμεηοσή ζε καμπ 
πποεηοιμαζίαρ ζηην Δλλάδα και θα ςποβληθεί ζηο Γ.. ηηρ ομοζπονδίαρ. 

    
ΘΔΜΑ 8ν :     Ππόγπαμμα Αγώνων Δζωηεπικού                      

Σν σκαηείν Λεκεζνχ αηηήζεθε ηελ δηνξγάλσζε 1 δηεζλέο αλαπηπμηαθνχ αγψλα ζηηο 
θαηεγνξίεο -10, -13 θαη -17 ηνλ Ινχλην ηνπ 2017. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο ζπκθσλνχλ κε 
ηελ δηνξγάλσζε απηψλ ησλ αγψλσλ, θαζψο απνηειεί θχξην ζηφρν ε αχμεζε ησλ 
αζιεηψλ ζε απηέο ηηο ειηθίεο θαη ε αγσληζηηθή βειηίσζή ηνπο, ηα νπνία απνηεινχλ 
πξνυπνζέζεηο έληαμεο αζιεηψλ ζηνπο αλαζεσξεκέλνπο θαλνληζκνχο αλάπηπμεο βάζεο 
θαη αλάπηπμεο ηαιέλησλ.  
Έρνληαο ππφςε ηελ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίνπ-εμεηάζεσλ λέσλ δηαηηεηψλ ηνλ Οθηψβξε 
θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νκνζπνλδίαο γηα ην 2016, ε 
επηηξνπή απνθάζηζε λα δηνξγαλσζεί αλαπηπμηαθφο αγψλαο ηνλ Ννέκβξην, γηα ηελ 
δνθηκαζία ησλ λέσλ δηαηηεηψλ θαη σο ηειηθή αμηνιφγεζε, λα δηνξγαλσζεί αγψλαο 
Κππέιινπ ζηελ θαηεγνξία Αλδξψλ/Γπλαηθψλ ηνλ Γεθέκβξε, έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ 
έηνηκνη δηαηηεηέο γηα ηα Δζληθά πξσηαζιήκαηα ηνπ 2017. 
Γηα ην 2017 (κέρξη Ινχλην) απνθαζίζηεθε ε δηνξγάλσζε φισλ ησλ αηνκηθψλ 
Πξσηαζιεκάησλ θαη νκαδηθνχ Πξσηαζιήκαηνο Αλδξψλ/Γπλαηθψλ.  
Δγκπίνεηαι ομόθωνα ηο αγωνιζηικό ππόγπαμμα εζωηεπικού και θα ςποβληθεί 
ζηο Γ.. ηηρ ομοζπονδίαρ. 

 
ΘΔΜΑ 9ν :     Ππόγπαμμα Αγώνων Δξωηεπικού   

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νκνζπνλδίαο γηα ην 2016, απνθαζίζηεθε 
λα δνζεί βάξνο ζηελ θαηεγνξία εθήβσλ, φπνπ απνδείρζεθε φηη έρνπκε αξθεηά θαιφ 
επίπεδν αζιεηψλ, κε δεδνκέλν ηηο επηηπρίεο ησλ Ισάλλνπ θαη Σαιηψηε ζε δηεζλείο 
αγψλεο θαη εηδηθφηεξα ηεο επηηπρίαο ζην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Δθήβσλ απφ ηνλ 
Ισάλλνπ. Δπίζεο ε αζιήηξηα Νηνπκπίληλα έρεη θαηαθηήζεη ζέζε ζε 4άδα ζε αξθεηνχο 
δηεζλείο αγψλεο εμσηεξηθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απνθαζίζηεθε ζε πξψηε θάζε ε 
ζπκκεηνρή ζε αγψλεο ηχπνπ satellite. 
Γηα ην 2017 απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή καο ζηα Παγθφζκηα θαη Παλεπξσπατθά 
Πξσηαζιήκαηα ζηελ θαηεγνξία εθήβσλ θαη ζε satellite ζηελ θαηεγνξία 
αλδξψλ/γπλαηθψλ. Σν πξφγξακκα αγψλσλ εμσηεξηθνχ 2017 ζα επαλεμεηαζηεί θαη 
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, κεηά απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπκκεηνρψλ καο ζηνπο 
αγψλεο ηνπ 2016. 
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Δγκπίνεηαι ομόθωνα ηο αγωνιζηικό ππόγπαμμα εξωηεπικού και θα ςποβληθεί ζηο 
Γ.. ηηρ ομοζπονδίαρ. 

 
ΘΔΜΑ 10ν :   Πποκήπςξη εμιναπίος-Δξεηάζεων Γιαιηηζίαρ 

Απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή ζεκηλαξίνπ θαη εμεηάζεσλ ηνλ Οθηψβξε. Οη ππνςήθηνη πνπ 

ζα πεξάζνπλ ηηο εμεηάζεηο ζα αμηνινγεζνχλ ζηνλ αλαπηπμηαθφ αγψλα ηνλ Ννέκβξην θαη 

νη πην ηθαλνί ζα δηαηηεηεχζνπλ ζηνλ αγψλα Κππέιινπ ηνλ Γεθέκβξε. ρεηηθά κε ηελ 

πξνθήξπμε ησλ εμεηάζεσλ, ζα γίλεη ζρεηηθή κειέηε θαη εηζήγεζε ζηελ επφκελε 

ζπλεδξία. 

 

Με έρνληνο άιινπ ζέκαηνο, ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΠΡΟ ΣΟ Γ.. ΣΗ Κ.Ο.Ξ.: 

1. Πξνηεηλφκελν ρέδην Γξάζεο 2εηίαο 

2. Σξνπνπνηεκέλνη Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί 

3. Σξνπνπνηεκέλε Αγσληζηηθή Πξνθήξπμε 

4. χκβαζε Αλάζεζεο Έξγνπ γηα Οξγάλσζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε Αγψλσλ 

5. Πίλαθεο Βαζκνινγίαο Αγσληζηηθήο Πεξηφδνπ 2015-2016 

6. Πίλαθεο Μνξηνδφηεζεο 

7. Δηζήγεζε Γαπάλεο Απνζηνιήο γηα Κακπ Πξνεηνηκαζίαο ζηελ Διιάδα 

8. Πξνηεηλφκελν Πξφγξακκα Αγψλσλ Δζσηεξηθνχ 

9. Πξνηεηλφκελν Πξφγξακκα Αγψλσλ Δμσηεξηθνχ 
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Δκκαλνπειίδεο Η. ……………………….   
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