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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

1.  Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής αθλητή σε Σωματείο ξιφασκίας 

 1.1 Για την αρχική εγγραφή Κύπριου ή αλλοδαπού αθλητή στη δύναμη οποιουδήποτε 

αθλητικού σωματείου ξιφασκίας χρειάζεται ο εγγραφόμενος:  

  α.  Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7) ετών  

  β.  Να μην έχει δελτίο εγγραφής (δελτίο αθλητή) σε άλλο Κυπριακό ή αλλοδαπό 

σωματείο, του ιδίου κλάδου άθλησης (ξιφασκίας). 

 1.2 Το Δ.Σ. αφού εγκρίνει την αίτηση εγγραφής, εκδίδει ατομικό Δελτίο αθλητή. 

 

2.  Δικαιολογητικά Εγγραφής και Εκδόσεως Δελτίου Αθλητή 

  

 2.1 Αρχική Έκδοση Δελτίου Αθλητή 

  Για την κατά το προηγούμενο άρθρο, εγγραφή αθλητή ξιφασκίας στη δύναμη 

σωματείου και εκδόσεως δελτίου αθλητή, χρειάζεται η υποβολή των ακολούθων 

δικαιολογητικών:  

  α.  σχετικού εντύπου (αίτησης εγγραφής), σύμφωνα με το πρότυπο της 

Ομοσπονδίας, που υπογράφεται από τον αθλητή, προκειμένου δε για ανήλικους και 

έγγραφης συγκατάθεσης εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα στον αθλητή. 

  β.  αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης ή Ταυτότητας ή διαβατηρίου 

  γ.  Έγκυρο δελτίο υγείας αθλητή, όπως ορίζουν οι κανονισμοί του ΚΟΑ. 

  δ.  Δύο φωτογραφιών του αθλητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.  

  ε.  Παράβολο: 10 Ευρώ 

  

 2.2. Έκδοση Διεθνούς Άδειας Αθλητή (κάτοικος Κύπρου) 

  Κύπριος αθλητής που επιθυμεί να εκπροσωπήσει την Κύπρο σε Παγκόσμιους ή 

Πανευρωπαϊκούς αγώνες, στην Κύπρο ή στο Εξωτερικό, στους οποίους απαιτείται διεθνή 

άδεια αθλητή, θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

  α.  Συμπληρωμένη αίτηση για έκδοση διεθνούς άδειας αθλητή FIE - EFC 

  β.  Παράβολο: 

    30 Ευρώ για άδεια FIE (World) 

    20 Ευρώ για άδεια EFC (European) 

 

 2.3. Έκδοση Διεθνούς Άδειας Αθλητή (κάτοικος εξωτερικού) 

  Σε συνέχεια της παραγράφου 2.2, Κύπριος αθλητής που διαμένει μόνιμα ή για 

σπουδές στο εξωτερικό, θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

  α.  Βεβαίωση ότι διαμένει μόνιμα ή για σπουδές στο εξωτερικό 

  β.  Βεβαίωση εγγραφής από το αλλοδαπό Σωματείο στο οποίο είναι 

εγγεγραμμένος 

  γ.  Αντίγραφο του Κυπριακού διαβατηρίου ή ταυτότητας 

  δ.  Φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (jpg) 
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 2.4 Επανέκδοση Δελτίου Αθλητή 

   Το δελτίο αθλητή που εκδίδεται με την εγγραφή αθλητή σε Σωματείο, ισχύει για την 

περίοδο που ισχύει το δελτίο υγείας που έχει εκδώσει ο ΚΟΑ. Για την ανανέωση του δελτίου 

αθλητή θα πρέπει να προσκομίζεται: 

α. νέο έγκυρο δελτίο υγείας,  

  β. 1 φωτογραφία και  

γ. παράβολο 5 Ευρώ. 

 

 2.5. Χρόνος Εκδόσεως Δελτίων – Επίσπευση 

  2.5.1 Η χρονική διάρκεια επεξεργασίας των δικαιολογητικών και έκδοσης ή 

επανέκδοσης δελτίου αθλητή καθορίζεται σε 7 ημέρες από την ημέρα παραλαβής των 

δικαιολογητικών. Για την επίσπευση της διαδικασίας εκδόσεως ή επανεκδόσεως δελτίου 

αθλητή σε 2 ημέρες, τα παράβολα διαφοροποιούνται όπως παρακάτω: 

   α. Αρχική έκδοση με επίσπευση:  30 Ευρώ 

   β. Επανέκδοση με επίσπευση: 20 Ευρώ 

  2.5.2 Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνων, εάν κατατεθούν δικαιολογητικά 

εκπρόθεσμα η Ομοσπονδία δεν φέρει καμία ευθύνη για την μή έκδοση του δελτίου και την μή 

συμμετοχή τυχόν αθλητών στους αγώνες. 

 

3.  Ακυρότητες – Κυρώσεις  

 3.1. Αθλητής που υπογράφει αίτηση εγγραφής στη δύναμη σωματείου ξιφασκίας, ενώ 

ήδη είναι γραμμένος σε άλλο σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού 2 ετών από κάθε 

αγώνα, με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται.  

 3.2  Στην περίπτωση κατά την οποία προσκομίζονται δύο ή περισσότερα δελτία 

εγγραφής αθλητή που εγγράφεται για πρώτη φορά, λαμβάνεται ως έγκυρο το δελτίο με την 

προγενέστερη ημερομηνία.   

  

4.  Μετεγγραφές αθλητών  

 4.1  Επιτρέπονται οι μετεγγραφές αθλητών, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του, 

αλλά με έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα (σε περίπτωση ανηλίκου).  

με την προϋπόθεση η αίτηση να υποβάλλεται μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα 

μετεγγραφών. 

 4.2  Αθλητής ξιφασκίας που την τελευταία 2ετία πριν από την υποβολή της αίτησης 

μετεγγραφής δεν αγωνίσθηκε σε κανένα επίσημο αγώνα με το σωματείο του, έχει το 

δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, οποιαδήποτε χρονική περίοδο, 

χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του και χωρίς να χρειάζεται η συνδρομή οποιουδήποτε 

άλλου λόγου, πέρα από την έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, 

προκειμένου για ανήλικους αθλητές.  

 4.3 Δικαιολογητικά μετεγγραφής αθλητή:  

  α.  Επιστολή ενδιαφερομένου στην οποία θα αναφέρει το Σωματείο που ανήκει και 

το Σωματείο που επιθυμεί να μεταγραφεί. 

  β. Συμπληρωμένη νέα Αίτηση εγγραφής αθλητή (με 1 φωτογραφία) 

  γ. Παράβολο 35 Ευρώ 
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5.  Έκταση εφαρμογής – ειδικές περιπτώσεις  

 5.1  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για όλες τις περιπτώσεις.  

 5.2  Επίσημος αγώνας θεωρείται κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται από την ΚΟΞ ή 

γίνεται με την έγκρισή της και περιλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα.  

 5.3 Αθλητής/τρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει μετεγγραφή εκτός μεταγραφικής περιόδου, 

μόνο σε εξαιρετική περίπτωση. Ως εξαιρετική περίπτωση θεωρείται ιδίως η έλλειψη 

προπονητή, η έλλειψη ικανών μέσων προπόνησης, η μειωτική ή αντίθετη στις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας συμπεριφορά των παραγόντων του Σωματείου και κάθε άλλος λόγος 

που μπορεί αντικειμενικά να διαταράξει την αρμονική συνεργασία αθλητή και σωματείου. 

Στην περίπτωση αυτή, για την εξέταση της αίτησης καταβάλλεται παράβολο 200 Ευρώ στην 

ΚΟΞ. Κατά την εξέταση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πιθανόν να κληθούν να δώσουν 

εγγράφως τις εξηγήσεις τους. Σε περίπτωση εγκρίσεως της αίτησης, ο αθλητής αγωνίζεται με 

το νέο Σωματείο αλλά η ατομική του βαθμολογία στους αγώνες της της τρέχουσας 

αγωνιστικής περιόδου μηδενίζεται, ενώ η βαθμολογία του Σωματείου παραμένει ως έχει και 

το παράβολο επιστρέφεται. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, συνεχίζει να αγωνίζεται 

με το Σωματείο του και το παράβολο εκπίπτει υπέρ της ΚΟΞ. 

 5.4  Αθλητής έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο), σε 

οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, αν το σωματείο που ανήκει διαλύθηκε με 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης ή ανέστειλε τη δραστηριότητα του αθλήματος στο οποίο επιδίδεται ο 

ενδιαφερόμενος αθλητής επί μία αγωνιστική περίοδο ή εφόσον η αναστολή αυτή άρχισε στη 

διάρκεια αγωνιστικής περιόδου και το σωματείο δεν δηλώσει συμμετοχή στους αγώνες της 

επόμενης αγωνιστικής περιόδου, η δε αναστολή της δραστηριότητας του αθλήματος δεν 

οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας.  

 5.5  Αθλητής ο οποίος ανήκει στη δύναμη σχολείου ή σχολής οποιασδήποτε φύσης, που 

μετέχει υπό μορφή σωματείου σε αγώνες της ομοσπονδίας, έχει το δικαίωμα να εγγραφεί 

ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, όταν παύσει να έχει την ιδιότητα του μαθητή ή 

φοιτητή, εφόσον δεν έχει εγγραφεί σε σωματείο, κατά το χρόνο της φοίτησής του στο σχολείο 

ή στη σχολή.  

 5.6  Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναμη σωματείου με απόφασή του 

ή με απόφαση της ομοσπονδίας ή στερήθηκε τη φίλαθλη ιδιότητά του, έχει το δικαίωμα να 

εγγραφεί πάλι ως αθλητής του σωματείου του, μετά την παρέλευση τριετίας από την 

τελεσιδικία της σχετικής απόφασης. Ειδικά όμως, στην περίπτωση που η στέρηση της 

φίλαθλης ιδιότητας επιβάλλεται για διάστημα μεγαλύτερο από τρία (3) έτη, ο αθλητής έχει το 

δικαίωμα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής, μόνο μετά την παρέλευση του χρόνου που 

στερήθηκε την φίλαθλη ιδιότητά του. Αν για τη στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας ευθύνεται το 

σωματείο του, ο αθλητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σε οποιοδήποτε άλλο, μετά την 

παρέλευση τριετίας από την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης.  

 5.7  Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί την ίδια αγωνιστική περίοδο με 2 διαφορετικά 

σωματεία, σε επίσημους αγώνες που διοργανώνονται στην Κύπρο από την Ομοσπονδία, 

πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 4.2 και 5.3. Για συμμετοχή σε αγώνες αλλοδαπής 

αθλητικής ομοσπονδίας του ιδίου αθλήματος θα πρέπει να δοθεί έγγραφη συγκατάθεση της 

Ομοσπονδίας.  
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6.  Έγκριση-Επικύρωση Εγγραφών/Μετεγγραφών  

 6.1  Η Τεχνική επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε αίτηση 

εγγραφής/μετεγγραφής.  

 6.2  Η απόφαση της Τεχνικής επιτροπής εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) 

ημερών από τη λήξη της προθεσμίας μετεγγραφών ή από την ημερομηνία παραλαβής της 

αίτησης σε περίπτωση της παραγράφου 4.2 ή 5.3. Η κατά τα άνω απόφαση της επιτροπής 

επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.  

 6.3  Τα ενδιαφερόμενα Σωματεία θα ενημερώνονται από την ομοσπονδία για τις 

αποφάσεις επί των αιτήσεων μεταγραφών, τα οποία θα ενημερώνουν τους αθλητές τους. 

  

7.  Χρονικό διάστημα Μετεγγραφών  

 7.1  Το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων μετεγγραφής 

για οποιοδήποτε λόγο, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 4.2, 5.3 και 5.5, ορίζεται 

από 16 έως 30 Αυγούστου.  

   

 

Ο κανονισμός τροποποιήθηκε με απόφαση της Τ.Ε. στις 29/7/17 και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. 
της ΚΟΞ την 29/7/17. 
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Application for INTERNATIONAL (FIE) or EUROPEAN (EFC) 

FENCING LICENSE  

 
PLEASE NOTE: THE FIE OR EFC NO LONGER PROVIDE AN ACTUAL PAPER LICENCE – THE LICENCE 

WILL BE PURELY ELECTRONIC WITH IMMEDIATE EFFECT – ONCE YOUR APPLICATION IS 

PROCESSED, ENTRIES TO FIE OR EFC COMPETITIONS ARE MADE VIA NATIONAL FEDERATIONS. 

PLEASE LOG ON TO THE FIE OR EFC WEB SITE AND DO A SEARCH UNDER LICENCES FOR YOUR 

LICENCE DETAILS & PRINT A COPY IF NEEDED. 

 

Name:___________________________________________________________________________ 

Date of Birth (Essential)____________________ ID No__________________________________ 

Address_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Please indicate if Left or Right Handed (FIE Requirement) _______________________________ 

Male_______________ Female_______________ Club ___________________________________ 

Please supply me with a FIE / EFC International Fencing License for the ………...……… season. I 

enclose my cheque for ……. Euros payable to "Cyprus Fencing Federation" 

 

Signed: ................................................................................. Date: ……………….…………………… 

 

 

 

Stamp of athletes club: 

 

 

 

 

 

1) CYPRUS FIE OR EFC LICENSES ARE FOR FENCERS WITH CYPRIOT NATIONALITY ONLY. 

2) IF YOU COMPETE INTERNATIONALLY FOR ANY OTHER COUNTRY YOU MUST APPLY VIA THAT 

COUNTRY 

3) To apply for FIE or EFC license you must be registered to a local club and have valid Athlete ID card. 

4) Every fencer competing in FIE/EFC events, in Cyprus or abroad requires a FIE or EFC license before 

travelling. 

5) If you are under 18yrs old your parent or guardian MUST sign the form below to confirm agreement to your 

date of birth being held on the FIE/EFC website 

 

Parent/Guardian signature____________________________________________________________________ 

 

CONFIRMATION 

I confirm that I undertake to: 

1) Abide by the provisions of the FIE Rules and Statutes 

2) Respect the anti-doping Rules, use neither prohibited substances nor prohibited methods and agree to 

undergo any in competition and out-of competition testing 

3) Transfer to the FIE or EFC any individual or collective image rights and agree to be filmed (notably by the 

television), photographed, identified and registered in any way. The FIE or EFC undertakes to use these rights 

only in connection with the promotion and development of fencing in the following media: publications and 

reviews, Internet website, audio-visual aids. 
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ) 

 

Προς:  Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας 

 

Θέμα:  Αίτηση Μετεγγραφής 

 

Κοιν.  Σωματείο ……………. 

  Σωματείο ……………. 

 

 

Με την παρούσα επιθυμώ όπως μετεγγραφώ από το Σωματείο ………………………… στο 

Σωματείο ………………………..…… Επισυνάπτω τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

- Αίτηση εγγραφής αθλητή  

- Φωτογραφία για έκδοση δελτίου 

- Παράβολο 35 Ευρώ (μετρητά/επιταγή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της 

ΚΟΞ) 

 

  

Με εκτίμηση, 

 

………………………………. 

(όνομα και υπογραφή αθλητή) 

 

 

Έλαβα γνώση της αιτήσεως και συμφωνώ.  

 

……………………………… 

(όνομα και υπογραφή γονέα/κηδεμόνα) 


