
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ 
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ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΟΜΑΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Καηηγοπία:  Μικηοί ομαδικοί αγώνερ ζηο ξίθορ μονομασίαρ  - μή βαθμολογούμενοι 

Ημεπομηνία:   άββαηο 19 Ιανοςαπίος 2019 

Σόπορ:   Αθληηικό κένηπο «Σπύπορ Κςππιανού» - Λεμεζόρ 

Οπγάνυζη:   Κςππιακή Ομοζπονδία Ξιθαζκίαρ  

____________________________________________________________________________ 

 

1.  Καηηγοπίερ – ύζηημα διεξαγυγήρ:  

  

8-13 σπονών / Γεννηθένηερ ηο 2006, 2007, 2008, 2009), ζπαθί Νο 0 (μικπό), νοκ άοςη 

ζηα 5 σηςπήμαηα, ζηα 3λ, με αγώνα για όλερ ηιρ θέζειρ. 

  

13+ σπονών / Γεννηθένηερ ηο 2006 και ππιν) ζπαθί Νο 5 (κανονικό), νοκ άοςη ζηα 5 

σηςπήμαηα, ζηα 3λ, με αγώνα για όλερ ηιρ θέζειρ. 

 

Σημείωζη: Για ηην απσική καηάηαξη ηων ομάδων θα διεξασθεί 1 γύπορ με 1 όμιλο, 

αποηελούμενορ από ηοςρ απσηγούρ ηων ομάδων, με σπόνο 1’ ζηο 1 σηύπημα. Κάθε ομάδα 

να επιδιώκεηαι να αποηελείηαι από 2 άνδπερ και 1 γςναίκα. 

 

2. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ: Σηοςρ αγώνερ μποπούν να ζςμμεηέσοςν όλοι οι αθληηέρ 

(ημεδαποί ή αλλοδαποί), με έγκςπο Δεληίο Υγείαρ ηος ΚΟΑ,  γεννηθένηερ ζύμθωνα με ηιρ 

ηλικιακέρ καηηγοπίερ. 

 

3. Γηλώζειρ ςμμεηοσήρ: Σηην Κςππιακή Ομοζπονδία Ξιθαζκίαρ, με email ζηο  

info@fencing.org.cy μέσπι ηην Τεηάπηη 16-1-19. 

 

4. Ππόγπαμμα: 09:30-10:00 πμ  Δηλώζειρ / Πληπωμέρ  

    10:00 πμ  Έναπξη καηαηακηήπιος ομίλος 

   10:30 πμ  Έναπξη ομαδικών 

   12:30 μμ  Απονομέρ – Κοπή Βαζιλόπιηηαρ  

   13:00 μμ  Λήξη 

 

5. Τλικά: Πλήπη ζηολή 350Ν ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος επιζηήθιος. 

 

6. Σέλορ ςμμεηοσήρ: 30 Δςπώ ανά ομάδα πος θα πληπώνονηαι ζηην γπαμμαηεία ηων 

αγώνων. 

 

7. Σεσνική Γιεύθςνζη Αγώνυν - Γιαιηηζία: Εγκεκπιμένο πποζωπικό ηηρ ΚΟΞ. 

 

8. Δςθύνη-Ιαηπική κάλςτη: Σε πεπίπηωζη αηςσήμαηορ ή απώλειαρ ςλικών οι διοπγανωηέρ 

δεν θέποςν καμία εςθύνη. Η ΚΟΞ έσει μεπιμνήζει για ηην παποςζία ιαηπού ζηο γήπεδο. 

 

9. ΒΡΑΒΔΤΔΙ: Θα δοθούν διπλώμαηα και δώπα ζε όλοςρ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ και θα 

γίνει η κοπή ηηρ βαζιλόπιηαρ ηηρ Κςππιακήρ Ομοζπονδίαρ Ξιθαζκίαρ. 
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SPECIAL RULES FOR MIXED TEAM COMPETITION 
 

Competition:  Mixed team competition – Epee – No official ranking 

Date:    Saturday 19 January 2019 

Place:    Spyros Kyprianou athletic center - Limassol 

Organizer:   Cyprus Fencing Federation 

________________________________________________________________________ 

 

1.  Categories – Competition formula:  

  

8-13 yrs / Born in 2006, 2007, 2008, 2009), Epee size 0 (small), knock out matches up to 

5 hits, 3 min, with matches for all places.  

  

13+ yrs / Born in 2006 and after) Epee size 5 (normal), knock out matches up to 5 hits, 3 

min, with matches for all places.  

 

Note: For the initial ranking of the teams there will be 1 round with 1 pool, consisting of the 

team leaders, with 1min time in 1 hit. Each group is intended to consist of 2 men and 1 

woman. 

 

2. Participation: All athletes (locals or foreigners) with a valid Health card, born according to 

the above age groups. 

 

3. Entries: To Cyprus Fencing Federation by email at info@fencing.org.cy. Last date for 

entries is Wednesday 16-1-19. 

 

4. Schedule:  09:30-10:00 am  Entries / Payment   

    10:00 am  Start of pool for initial ranking 

    10:30 am  Start of team games 

    12:30 pm  Awards – Cutting of basil pie 

   13:00 pm  End of competition 

 

5. Equipment: Full uniform 350Ν including the under plastron. 

 

6. Fees: 30 Euros per Team paid on site. 

 

7. Referees: Will be appointed by CFF. 

 

8. First aid: In case of accident or loss of equipment CFF holds no responsibility. There will 

be a medic in the stadium. 

 

9. CEREMONY: Diplomas and gifts will be given to all participants and the cutting of the 

basil pie of the Cyprus Federation of Fencing will take place. 
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