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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΣΕΜΡΙΟ 2016 – ΑΤΓΟΤΣΟ 2018 

 

ςνοπτικά οι στόσοι τηρ Σ.Ε. σε βάθορ 2ετίαρ είναι: 

 

- ηήξημε ησλ σκαηείσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ην άζιεκα ζηηο κηθξέο ειηθίεο (αλάπηπμε βάζεο), κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ αλεχξεζε ηαιέλησλ θαη κειινληηθή έληαμή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ηαιέλησλ. 

 

- Δπηινγή ησλ θαιχηεξσλ αζιεηψλ απφ θάζε σκαηείν θαη παξνρή θηλήηξσλ ζε απηνχο θαη ηνλ 

πξνπνλεηή ηνπο (αλάπηπμε ηαιέλησλ), κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κειινληηθή έληαμή ηνπο ζηελ 

Δζληθή νκάδα. 

 

- Δπηινγή ησλ θαιχηεξσλ αζιεηψλ Παγθχπξηα ζηελ Δζληθή νκάδα θαη παξνρή θηλήηξσλ ζε 

απηνχο θαη ηνπο πξνπνλεηέο ηνπο. 

 

- Δπίηεπμε βαζκνιφγεζεο Κππξίσλ αζιεηψλ ζηελ Παγθφζκηα ή/θαη Δπξσπατθή θαηάηαμε ή/θαη 

δηάθξηζε ζηνπο Μεζνγεηαθνχο αγψλεο εθήβσλ. 

 

- Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 8 λέσλ Δζληθψλ δηαηηεηψλ Β’ θαη Γ’ θαηεγνξίαο θαη 1 Γηεζλή δηαηηεηή. 

 

- Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηψλ φισλ ησλ σκαηείσλ ζηα Πξσηαζιήκαηα Πακπαίδσλ 

θαη Δθήβσλ. 

 

- Άξηηα νξγάλσζε φισλ ησλ Παγθχπξησλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ ζα απνηεινχλ δηαθήκηζε γηα ην 

άζιεκα. 

 

- Γηνξγάλσζε δηεζλψλ αγψλσλ αλάπηπμεο, πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ βειηίσζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ αζιεηψλ καο. 

 

- Καιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο Σ.Δ., δηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο 

νκνζπνλδίαο. 

 

 

Για την επίτεςξη των πιο πάνω στόσων, η Σ.Ε. θα εισηγηθεί τα παπακάτω: 

 

1.  Σξνπνπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ 3 ππιψλσλ αλάπηπμεο 

ηνπ αζιήκαηνο: 

 α. Τπνζηήξημε αλαπηπμηαθνχ αζιεηηζκνχ (Αλάπηπμε βάζεο) 

 β. Αλάπηπμε Σαιέλησλ 

 γ. πγθξφηεζε Δζληθψλ Οκάδσλ 
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 ηνπο θαλνληζκνχο, λα θαζνξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, νη ηξφπνη δηάζεζεο ησλ πφξσλ θαη 

νη παξνρέο ζηα σκαηεία, ηνπο Πξνπνλεηέο θαη ηνπο Αζιεηέο κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

 

πλνπηηθά: 

 
 

 

2.  Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο θαη ζπλεξγαζία κε ηα σκαηεία θαη ηνπο 

πξνπνλεηέο. 

 

3.  Πξφηαζε κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ επηρνξεγήζεσλ ηνπ ΚΟΑ, «ΟΜΟΠΟΝΓΙΑΚΟΙ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ» θαη αλαθαηαλνκή ηνπ πνζνχ ζε επηκέξνπο θεθάιαηα φπσο παξαθάησ: 

 

 α. Δλεξγνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ επηρνξεγήζεσλ ηνπ ΚΟΑ, «ΚΙΝΗΣΡΑ ΑΘΛΗΣΩΝ» πνπ 

αθνξά παξνρή επηδφκαηνο ζηνπο αζιεηέο ησλ Δζληθψλ νκάδσλ (πρ νδνηπνξηθά, αγνξά αηνκηθνχ 

πιηθνχ). θνπφο είλαη ε ζηήξημε ησλ αζιεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 

πξσηαζιεηηζκφ θαη απαηηεί πεξηζζφηεξεο δηαθηλήζεηο γηα πξνπνλήζεηο θαη  αγνξά/ζπληήξεζε ηνπ 

αζιεηηθνχ ηνπο πιηθνχ. 

 

 β.  Δλεξγνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ επηρνξεγήζεσλ ηνπ ΚΟΑ, «ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ» πνπ 

αθνξά Αζθαιηζηηθή θάιπςε αζιεηψλ, ζεξαπείεο (θπζηνζεξαπεία), θάξκαθα θιπ γηα ηνπο αζιεηέο 

ησλ Δζληθψλ νκάδσλ. 

 

 γ.  Δλίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ επηρνξεγήζεσλ ηνπ ΚΟΑ, «ΑΓΩΝΔ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ», έηζη ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε εθπξνζψπεζή καο ζην ΜΔΟΓΔΙΑΚΟ, ΠΑΝΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΜΙΟ 

Πξσηάζιεκα ηεο θαηεγνξίαο Δθήβσλ θαη ζπκκεηνρή ζε 1 έσο 2 Παγθφζκηνπο αγψλεο ‘Satellite’ ζηελ 

θαηεγνξία Αλδξψλ-Γπλαηθψλ. Η επηινγή ησλ αγψλσλ, πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ θαηεγνξία εθήβσλ, 

βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ηαιαληνχρσλ αζιεηψλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. 

 

 δ.  Δλεξγνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ επηρνξεγήζεσλ ηνπ ΚΟΑ, «ΓΙΔΘΝΔΙ ΑΓΩΝΔ ΣΗΝ 

ΚΤΠΡΟ», γηα ηελ δηνξγάλσζε δηεζλψλ αγψλσλ αλάπηπμεο ζηηο θαηεγνξίεο -11, -13 θαη -17. Η 

ζπκκεηνρή μέλσλ αζιεηψλ ζηηο θαηεγνξίεο απηέο ζα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ δηθψλ 

καο αζιεηψλ θαη ζα απνθηεζνχλ πνιχηηκεο εκπεηξίεο. 

  

 ε. Δλίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ επηρνξεγήζεσλ ηνπ ΚΟΑ, «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΑΛΔΝΣΩΝ», γηα λα 

είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε ηνπ ρεδηαζκνχ Αλάπηπμεο Σαιέλησλ ηεο νκνζπνλδίαο, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ ζρεηηθφ θαλνληζκφ Αλάπηπμεο Σαιέλησλ. ην ζρεδηαζκφ ζα εληάζζνληαη 1 έσο 2 αζιεηέο απφ 

θάζε σκαηείν θαη ζα παξέρνληαη θίλεηξα ζε απηνχο θαη ηνπο πξνπνλεηέο ηνπο. 

 

ΧΕΔΙΑΜΟΙ ΚΟΞ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ 

ΗΛΙΚΙΕ 7-10 ΕΣΩΝ 

Η 

ΗΛΙΚΕ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 

ΗΛΙΚΙΕ 10-13 ΕΣΩΝ 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΗΛΙΚΙΕ 13-35 ΕΣΩΝ 

6 ΑΘΛ. ΑΝΑ ΩΜΑΣΕΙΟ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Γ’ 

ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΟ ΩΜΑΣΕΙΟ – 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ Δ 

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΟ Σ.Ε. 

ΕΓΚΡΙΗ ΑΠΟ Δ 

ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΩΜΑΣΕΙΟ – 

ΕΓΚΡΙΗ ΑΠΟ Δ.. 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ/ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ 

1-2 ΑΘΛ. ΑΝΑ ΩΜΑΣΕΙΟ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Β’ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΘΛΗΣΗ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

1-2 ΑΘΛ. ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Α’ / Β’ 

ΤΜΒΑΗ ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΘΛΗΣΗ 
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 ζη. Δλίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ επηρνξεγήζεσλ ηνπ ΚΟΑ, «ΑΓΩΝΔ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ», γηα λα 

είλαη εθηθηή ε θάιπςε ησλ εμφδσλ δηνξγάλσζεο 4 Πξσηαζιεκάησλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη 1 

Οκαδηθνχ Πξσηαζιήκαηνο ζηελ θαηεγνξία Αλδξψλ/Γπλαηθψλ. πκπιεξσκαηηθνί πφξνη ζα είλαη 

κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ ΟΠΑΠ θαη ησλ δηθαησκάησλ ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηψλ ζηνπο αγψλεο. 

 

 Σν ελαπνκείλαλ πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ΚΟΑ, «ΟΜΟΠΟΝΓΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ» ζα 

αλαισζεί ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ή/θαη παξνρή επηδνκάησλ ζηνπο πξνπνλεηέο ησλ σκαηείσλ, 

αλαιφγσο θαηεγνξίαο θαη ηνπ αξηζκνχ αζιεηψλ πνπ πξνπνλνχλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο Αλάπηπμεο Σαιέλησλ θαη Δζληθψλ Οκάδσλ. θνπφο είλαη, νη 

πξνπνλεηέο λα επηδεηνχλ ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο θαηάξηηζήο ηνπο θαη ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ 

ησλ αζιεηψλ ηνπο, ηα νπνία ζα ηνπο απμάλνπλ ην χςνο ησλ παξνρψλ-επηδνκάησλ ηνπο. 

 

4.  Πξνθήξπμε ζέζεο Οκνζπνλδηαθνχ πξνπνλεηή κε κεησκέλεο απνιαβέο θαη επζχλεο θαη 

ζπλεξγαζία ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο κε ηνπο σκαηεηαθνχο πξνπνλεηέο πνπ ζα έρνπλ αζιεηέο 

εληαγκέλνπο ζηελ εζληθή νκάδα, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ζρεηηθφ θαλνληζκφ πεξί Δζληθψλ νκάδσλ. Οη 

σκαηεηαθνί πξνπνλεηέο πνπ ζα έρνπλ αζιεηέο εληαγκέλνπο ζηελ Δζληθή νκάδα ζα έρνπλ παξνρέο 

αλαιφγσο ηνπ επηπέδνπ ηνπο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αζιεηψλ ηνπο ζηελ Δζληθή. 

 

5.  Καζνξηζκφο αληηηίκνπ γηα ηηο εμήο παξνρέο ππεξεζηψλ ηεο νκνζπνλδίαο:  

 α.  Δγγξαθή ζην κεηξψν αζιεηψλ θαη Έθδνζε Γειηίνπ Αζιεηή 

 β.  Έθδνζε Γηεζλνχο Γειηίνπ Αζιεηή 

 γ.  Δπαλέθδνζε Γειηίνπ αζιεηή 

 δ.  Μεηεγγξαθή Αζιεηή 

 ε. Δγγξαθή ζην κεηξψν πξνπνλεηψλ θαη έθδνζε Γειηίνπ Πξνπνλεηή 

 ε.  Δγγξαθή ζην κεηξψν δηαηηεηψλ θαη έθδνζε Γειηίνπ Γηαηηεηή 

 ζη. πκκεηνρή ζε εμεηάζεηο Γηαηηεζίαο  

 δ.  πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 

 

6. Καζνξηζκφο παξαβφινπ ζπκκεηνρήο αζιεηψλ ζε επίζεκνπο αγψλεο ηεο Οκνζπνλδίαο. 

 

7.  Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ Πξαθηηθψλ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νκνζπνλδίαο. 

 

8. Σξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηεγγξαθψλ θαη εηζαγσγή εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, κε γλψκνλα 

ην ζπκθέξσλ ηνπ σκαηείνπ, αιιά πξψηηζηα ηνπ αζιεηή, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ην 

αλαθαίξεην δηθαίσκα ζηελ άζιεζή ηνπ, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε απηφο επηζπκεί, ππφ 

πξνυπνζέζεηο. 

 

9.  Άκεζε δεκηνπξγία δηαηηεηψλ ηνπ αζιήκαηνο θαη αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο ππεξεζηψλ ηνπο 

αλαιφγσο θαηεγνξίαο. Αμηνπνίεζή ηνπο ζε Α΄ θάζε ζε αγψλεο αλάπηπμεο θαη αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο 

Πακπαίδσλ-Δθήβσλ ππφ επίβιεςε. ε Β΄ θάζε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε αγψλεο Νέσλ θαη 

αλδξψλ/Γπλαηθψλ ππφ επίβιεςε. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Γηαηηεηψλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ θαλνληζκφ απνδεκηψζεσλ-νδνηπνξηθψλ. 

 

 

Η Σερληθή Δπηηξνπή, 29-7-2016 


