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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΑΛΔΝΣΩΝ Κ.Ο.Ξ.
1. Γενικά
Ο παξόλ θαλνληζκόο αθνξά εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά
ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 10-13ρξ. θαη ζα εθαξκόδεη ε Οκνζπνλδία γηα ηελ αλεύξεζε θαη
αμηνπνίεζε λεαξώλ ηαιαληνύρσλ αζιεηώλ.
2. κοπόρ
α. Η εμεύξεζε θαη αμηνπνίεζε λεαξώλ αζιεηώλ κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά, δεμηόηεηεο θαη
θιίζε πξνο ην άζιεκα.
β. Η ζηήξημε ησλ αζιεηώλ απηώλ θαη ησλ πξνπνλεηώλ ηνπο, έηζη ώζηε λα ελζαξξπλζνύλ
θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε ην άζιεκα, κε πξννπηηθέο βειηίσζεο θαη
αλέιημεο, κε ζθνπό ηελ κεηέπεηηα έληαμή ηνπο ζηελ Δζληθή νκάδα.
3. Όποι - Πποϋποθέσειρ
Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ απαηηείηαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ζπιιόγσλ (σκαηεία) πνπ
θαιιηεξγνύλ ην άζιεκα θαη έρνπλ ζπγθξνηεκέλα ηκήκαηα εθκάζεζεο ζε παηδηά ειηθίαο 1013ρξ. κε πηζηνπνηεκέλν Δζληθό πξνπνλεηή Β’ ή Γ’ θαηεγνξίαο.
4. Πποπονητήρ
Ο πξνπνλεηήο ηνπ σκαηείνπ ζα πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεζεί από ηελ Οκνζπνλδία σο
Δζληθόο πξνπνλεηήο ηνπιάρηζηνλ Β’ ή Γ’ θαηεγνξίαο.
5. Λειτοςπγία
Η επηινγή αζιεηώλ ζηνλ ρεδηαζκό Σαιέλησλ ζα γίλεηαη κεηά από εηζήγεζε ησλ
σκαηείσλ, αμηνιόγεζε θαη εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο (Σ.Δ.) θαη έγθξηζε από ην Γ..
ηεο νκνζπνλδίαο.
Οη εηζεγήζεηο ησλ σκαηείσλ γηα έληαμε ζηνλ ζρεδηαζκό ζα γίλνληαη ηνλ Ννέκβξην, γηα
δηάξθεηα 8 κελώλ (Ιαλ – Απγ) θαη ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλα αγσληζηηθά θαη
ειηθηαθά θξηηήξηα.
Η επίδνζε θαη ε απόδνζε ησλ αζιεηώλ ζα ηεθκεξηώλεηαη από απνηειέζκαηα αγώλσλ
εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ (επίζεκνπο ή/θαη ζσκαηεηαθνύο-αλαπηπμηαθνύο), θαζώο θαη
γξαπηέο εηζεγήζεηο/απόςεηο ησλ πξνπνλεηώλ ηνπο.
Η ζπκκεηνρή ζηνπο αγώλεο αλάπηπμεο πνπ δηνξγαλώλεη ή ζπλδηνξγαλώλεη ε
νκνζπνλδία είλαη ππνρξεσηηθή.
ηνπο αζιεηέο θαη ηνπο πξνπνλεηέο ηνπο, ζα δίλνληαη θίλεηξα/σθειήκαηα ηα νπνία ζα
εμαξηώληαη από ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα ηεο Οκνζπνλδίαο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε
έγθξηζεο θαη απνδέζκεπζεο ηεο εηήζηαο επηρνξήγεζεο από ηνλ ΚΟΑ, θαζώο θαη ηνπ αξηζκνύ
ησλ αζιεηώλ-πξνπνλεηώλ πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην ζρεδηαζκό.
α) Δισηγήσειρ για Ένταξη
Οη πξνηάζεηο ησλ σκαηείσλ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, όπσο ε
αγσληζηηθή ζπκκεηνρή, ηα απνηειέζκαηα αγώλσλ, θαζώο επίζεο θαη ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη ν αζιεηήο, κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ πξνπνλεηώλ ηνπο,
όπσο ην ελδηαθέξνλ, ε θιίζε/ηαιέλην θαη ην πάζνο ηνπ αζιεηή γηα ην άζιεκα. Κάζε σκαηείν
δηθαηνύηαη λα πξνηείλεη κέρξη 2 αζιεηέο γηα έληαμε ζην ζρεδηαζκό.
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β) Αξιολόγηση
Οη πξνηάζεηο ζα εμεηάδνληαη από ηελ Σ.Δ. Αλαιόγσο ρξεκαηνδόηεζεο ζην θεθάιαην
«Αλάπηπμε Σαιέλησλ» ηνπ ΚΟΑ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ σκαηείσλ, ζα επηιέγεηαη θαηαξρήλ 1
αζιεηήο από θάζε σκαηείν γηα έληαμε ζην ζρεδηαζκό θαη αλαιόγσο θξηηεξίσλ, επηπιένλ
αζιεηέο, κε κέγηζην αξηζκό 2 αλά σκαηείν.
γ) Πποπόνηση
Οη αζιεηέο πνπ ζα εληάζζνληαη ζηνλ ζρεδηαζκό, ζα πξνπνλνύληαη ζηα ηνπηθά
σκαηεία ππό ηελ θαζνδήγεζε ησλ πξνπνλεηώλ ηνπο, ππό ηελ επνπηεία ηεο Σ.Δ.
Οη σκαηεηαθνί πξνπνλεηέο ζα ελεκεξώλνπλ εγγξάθσο ηελ Σ.Δ. γηα ην πξόγξακκα
πξνπνλήζεσλ ησλ αζιεηώλ ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ζα ππνβάινπλ έληππν πξνόδνπ ησλ
αζιεηώλ ηνπο θάζε Απξίιην θαη Αύγνπζην. Η Σ.Δ. κπνξεί λα θαζνξίζεη νκαδηθέο
πξνπνλήζεηο γηα όινπο ηνπο αζιεηέο ηνπ ρεδηαζκνύ ζην Δζληθό πξνπνλεηήξην.
6. Γικαιολογητικά
Η εηζήγεζε ησλ σκαηείσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
α) ηα ζηνηρεία ηνπ ππεύζπλνπ πξνπνλεηή,
Τπόδεηγκα 1
β) ηηο κέξεο, ώξεο θαη ηόπν όπνπ γίλεηαη ε πξνπόλεζε,
γ) απνηειέζκαηα αγώλσλ κε θσηναληίγξαθα ησλ θύιισλ αγώλσλ
δ) ππεύζπλε δήισζε ησλ αζιεηώλ (Τπόδεηγκα 2)
δ) αληίγξαθν ζύκβαζεο κε πξνπνλεηή (έκκηζζν) ή βεβαίσζε απαζρόιεζεο
πξνπνλεηή (άκηζζε εξγαζία).
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα απνζηέιινληαη είηε ηαρπδξνκηθώο είηε κε
ηειενκνηόηππν θαη όρη ειεθηξνληθά.
7. Πποϋποθέσειρ – Κπιτήπια Ένταξηρ Αθλητών
α) Ηιηθία (10ρξ – 13ρξ)
β) Αγσληζηηθή ζπλέπεηα θαη ζηαζεξόηεηα
γ) Ήζνο θαη ζπκπεξηθνξά
δ) Δλδηαθέξνλ/θιίζε ζην άζιεκα
ε) Καηνρή Κππξηαθήο Τπεθνόηεηαο
8. Σεπματισμόρ ςμμετοσήρ
Η ζπκκεηνρή ελόο αζιεηή/ηξηαο ζην ζρεδηαζκό ηεξκαηίδεηαη όηαλ
α) Σειείσζε ε αγσληζηηθή πεξίνδνο
β) Γελ είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
γ) Γελ ζπκκεηέρεη ζε αλαπηπμηαθνύο αγώλεο
δ) Ο πξνπνλεηήο ηνπ δελ είλαη ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο «Β» ή «Γ»
ε) Ο πξνπνλεηήο ηνπ δελ ππνβάιεη έγθαηξα ηελ ζρεηηθή ελεκέξσζε πξνο ηελ Σ.Δ.
ζη) Γελ ηεξά ηηο πξόλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ θαλνληζκνύ
9. Παποσή κινήτπων σε αθλητέρ
Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο Οκνζπνλδίαο, νη ζπκκεηέρνληεο
ζηνλ ζρεδηαζκό δύλαηαη λα ιακβάλνπλ θάπνηα από ηα παξαθάησ σθειήκαηα:
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α) Δπίδνκα ζηα δίδαθηξα εθκάζεζεο
β) Δπίδνκα ζηα έμνδα ζπκκεηνρήο ζε θακπ πξνεηνηκαζίαο
γ) Αζθαιηζηηθή θάιπςε
10. Παποσή κινήτπων σε πποπονητέρ
Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ηα σθειήκαηα πνπ
ζα παξέρνληαη ζηνπο πξνπνλεηέο πνπ έρνπλ ππό ηελ θαζνδήγεζή ηνπο αζιεηέο
εληαγκέλνπο ζην ζρεδηαζκό, είλαη επίδνκα πξνπόλεζεο (ζπληειεζηήο «Α»), ην νπνίν ζα
βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ αζιεηώλ πνπ πξνπνλεί θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΔΘΝΙΚΟ «Α»
ΔΘΝΙΚΟ «Β»
ΔΘΝΙΚΟ «Γ»

ΑΘΛΗΣΔ
1
ΑΥ3
ΑΥ2
Α

2
(Α Υ 3) / 3
(Α Υ 2) / 3
(Α) / 3

Ο ζπληειεζηήο «Α» ζα θαζνξίδεηαη από ην Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο βάζε ηεο εηήζηαο
επηρνξήγεζεο ηνπ ΚΟΑ.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο πξνπνλεηέο, είλαη ε
επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Οκνζπνλδία θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ε ζπκκεηνρή ζηηο
δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη ε εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ θαηεπζύλζεσλ πνπ ζα ηνπ παξέρνληαη,
θαζώο επίζεο θαη ε εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ θαη ηεο παξνύζαο νδεγίαο.
11. Έλεγσορ - Κςπώσειρ
Η Οκνζπνλδία κέζσ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο, ζα δηεμάγεη πξνγξακκαηηζκέλνπο θαη
έθηαθηνπο ειέγρνπο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πξνπνλήζεσλ πνπ ζα απνζηείιεη ην
σκαηείν. ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνύ, ηόηε ην σκαηείν ζα
εγθαιείηε γξαπηώο θαη ην Γ.. ζα απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αζιεηή ή/θαη
πξνπνλεηή ζην ζρεδηαζκό.
Ο θαλνληζκόο ηξνπνπνηήζεθε κε απόθαζε ηεο Σ.Δ. ζηηο 29/7/16 θαη εγθξίζεθε από ην Γ..
ηεο ΚΟΞ ηελ 11/8/16.
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(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΠΙΣΟΛΗ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΣΑΛΔΝΣΩΝ)
ΩΜΑΣΔΙΟ ..................................................
Ηκεξ/λία ......................
Αξ. Μεηξώνπ ......................

Πξνο: Κππξηαθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο
Θέκα: Δηζεγήζεηο Έληαμεο Αζιεηώλ ζην ρέδην Σαιέλησλ

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα:
α.

Δηζεγεηηθή έθζεζε αζιεηώλ καο γηα έληαμε ζην ζρεδηαζκό.

β.

Τπεύζπλε δήισζε αζιεηώλ

γ.

Αληίγξαθα θύιισλ αγώλσλ ησλ πξνηεηλόκελσλ αζιεηώλ

δ.

Αληίγξαθν ζύκβαζεο κε πξνπνλεηή ή βεβαίσζε απαζρόιεζήο ηνπ

-Ο-

-Ο-

Πξόεδξνο

Γξακκαηέαο
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ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΑΘΛΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΑΛΔΝΣΩΝ ΣΗ ΚΟΞ
(συμπληρώνεται για κάθε αθλητή)

ΠΡΟ:

Σερληθή Δπηηξνπή Κ.Ο.Ξ.
(Ηκεξνκελία)………………….

Α.
τοισεία Πποπονητή:
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΚΑΣ.

Β.

Ππόγπαμμα πποπόνησηρ
ΓΔΤ
ΣΡΙ

ΑΓΣ

ΣΔΣ

ΣΗΛ

ΠΔΜ

ΗΛ.ΣΑΥΤΓΡ.

ΠΑΡ

ΑΒ

(ώξεο)

Γ.

Πποπονητήπιο:............................................................................................................................

Γ.

τοισεία Πποτεινόμενος Αθλητή:
(γηα ρξήζε από ηελ Σ.Δ.)

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΔΩ

ΓΔΛΣΙΟ

ΔΓΚΡΙΗ
(ΝΑΙ / ΟΥΙ)

Δ.

Αποτελέσματα Αγώνων:

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

Σ.

ΣΟΠΟ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΑΓΩΝΑ

ΔΠΙΓΟΗ

ΤΝΟΛΟ
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ

(γηα ρξήζε από ηελ Σ.Δ.)

ΦΤΛΛΟ ΑΓΩΝΟ
(ΝΑΙ / ΟΥΙ)

Παπατηπήσειρ/Δισηγήσειρ/σόλια

……………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..……………

………………………………….
(ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ)

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΑΘΛΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΑΛΔΝΣΩΝ ΣΗ ΚΟΞ
(ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

Δγώ ν/ε ππνθαηλόκελνο/ε αζιεηήο/ηξηα …………………………..……………………………….
κε δηεύζπλζε ……………………………………………………………………………………………
εκεξνκελία γέλλεζεο ………………………… αξηζκό ηαπηόηεηαο ………………………………
όλνκα ζρνιείνπ ………………………………………………………………………………………..
βεβαηώλσ όηη έιαβα γλώζε ησλ θαλνληζκώλ πεξί «Ανάπτςξηρ Σαλέντων» ηεο Κππξηαθήο
Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο θαη πξνπνλνύκαη ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο πξνπνλεηή/ηξηαο
….…………………………………………………………………………………..….…………………
κε δηεύζπλζε ……………………………………………………………………………………………
εκεξνκελία γέλλεζεο ……………………… αξηζκό ηαπηόηεηαο ……………….…………………
Γίλσ ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο γηα ηήξεζε πξνζσπηθώλ
κνπ δεδνκέλσλ θαη δεκνζίεπζε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ ή/θαη βίληεν.

Τπνγξαθή αζιεηή

…………….……………….

Ολνκαηεπώλπκν γνλέα/θεδεκόλα …………………………………………….……………….
Τπνγξαθή γνλέα/θεδεκόλα

…………….……………….

Σειέθσλν

……………………………

E-mail

…………..........................................................…………..

Φαμ

……………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τπνγξαθή πξνπνλεηή

…………….……………….

Σειέθσλν

…………….……………….

E-mail

…………..........................................................…………..

Φαμ

……………………………

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)

7/8

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ
ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΑΛΔΝΣΩΝ

ΔΚΘΔΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΑΘΛΗΣΗ/ΣΡΙΑ
ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΑΛΔΝΣΩΝ
(θάζε Απξ - Απγ)

ΠΡΟ:

Σερληθή Δπηηξνπή Κ.Ο.Ξ.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ………………………………….
ΜΗΝΔ…………………….…………………….
ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΣΗ…………………………………………………….……………….
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ……………………………………………………………….
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΟΠΟ

ΑΓΩΝΑ

ΔΠΙΓΟΗ

ΤΜΜΔΣΟΥΔ

ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ / ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΙ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΓΔΙΑ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΓΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ
ΗΜΔΡΔ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ/ΔΙΗΓΗΔΙ/ΥΟΛΙΑ
……………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..……………

………………………………….
(ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ)

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)
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