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ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2019-2020

Η Κππξηαθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο (ΚΟΞ) γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2019-2020 γηα
βαθμολογούμενοςρ αγψλεο εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εκεξνιφγην αγψλσλ
ηεο, ζα εθαξκφζεη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε.
1. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ
Ωο ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθνχ ηεο ΚOΞ πνπ δηεμάγνληαη ζηε
Λεκεζφ, νξίδεηαη ην αζιεηηθφ θέληξν «πχξνο Κππξηαλνχ». Γηα ηνπο αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη εθηφο
Λεκεζνχ θαη αλαθέξνληαη ζην πξφγξακκα, ν ηφπνο ζα νξίδεηαη απφ ηελ ΚΟΞ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
αξκνδίνπο θνξείο, ηα δε ζσκαηεία ζα εηδνπνηνχληαη εγθαίξσο Ωο ψξα ελάξμεσο ησλ αγψλσλ
θαζνξίδεηαη ε 09:30 γηα ην πξψην φπιν.
ΗΜΔΙΩΗ: Η ΚΟΞ έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαζέζεη ηηο ψξεο ελάξμεσο ή ηελ εκεξνκελία ησλ αγψλσλ,
κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγθαηξεο εηδνπνίεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κέζσ ησλ ζσκαηείσλ ηνπο.
2. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΑΓΩΝΔ
ε

ε

2.1 Η αγσληζηηθή πεξίνδνο αξρίδεη ηελ 1 επηεκβξίνπ 2019 θαη ιήγεη ηελ 31 Ινπιίνπ 2020.
2.2 Ωο «ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟ ΑΓΩΝΑ» νξίδεηαη θάζε αγψλαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
εκεξνιφγην αγψλσλ ηεο ΚΟΞ, Δζληθφο ή δηεζλήο θαη νη αζιεηέο ιακβάλνπλ βαζκνινγία ζηελ
Παγθχπξηα θαηάηαμε θαη ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε σο «αγψλαο εζσηεξηθνχ
ή εμσηεξηθνχ».
2.3 Ωο «δηεζλήο αγψλαο εζσηεξηθνχ» θαη «αγψλαο εμσηεξηθνχ» νξίδεηαη θάζε αγψλαο πνπ
δηνξγαλψλεηαη ζηελ Κχπξν ή ην εμσηεξηθφ αλάινγα, ζηνλ νπνίν δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο αζιεηέο πνπ
είλαη εγγεγξακκέλνη ζε ζσκαηεία/νκνζπνλδίεο άιισλ ρσξψλ.
2.4 Κάζε αζιεηήο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κφλν κε έλα σκαηείν θαη κφλν ζε έλα φπιν ηφζν ζηα
αηνκηθά φζν θαη ζηα νκαδηθά ησλ αγψλσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, πιελ ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ εγγξαθψλ-κεηεγγξαθψλ, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα
αιιαγήο φπινπ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο.
2.5 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο εζσηεξηθνχ έρνπλ κφλν νη θάηνρνη έγθπξεο Δζληθήο
άδεηαο αζιεηή θαη νη ζπνπδαζηέο ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ θαη Παλεπηζηεκίσλ κε ηελ πξνππφζεζε λα
θαηέρνπλ έγθπξν Γειηίν Τγείαο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο εμσηεξηθνχ έρνπλ κφλν νη θάηνρνη
έγθπξεο Γηεζλνχο άδεηαο αζιεηή.
2.6 Αζιεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ Κππξηαθή ππεθνφηεηα, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο
αγψλεο Κππέιινπ θαη ην Δζληθφ Πξσηάζιεκα πακπαίδσλ/παγθνξαζίδσλ (Κ14). Γηα ηε ζπκκεηνρή
ζηα ππφινηπα Δζληθά Πξσηαζιήκαηα, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ε δηακνλή ζηελ Κχπξν γηα
ηνπιάρηζηνλ 1 ρξφλν. Η ππνβνιή ηνπ απαξαίηεηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα αξρή, πξέπεη λα
γίλεηαη καδί κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο.
2.7 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε Γηεζλή αγψλα εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ εθπξνζσπψληαο ηελ Κχπξν,
είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηνρή ηεο Κππξηαθήο ππεθνφηεηαο.
2.8 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη:
α. λα επξίζθνληαη ζην ρψξν δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ηνπιάρηζηνλ κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ
επίζεκε έλαξμε ησλ αγψλσλ,
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β. λα παξνπζηάζνπλ ζηελ γξακκαηεία αγψλσλ ηελ Δζληθή άδεηα ηεο ΚΟΞ θαη λα
θαηαβάινπλ ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο,
γ λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε φιν ην αηνκηθφ αζιεηηθφ πιηθφ.
2.9 Καλείο αζιεηήο/ηξηα δελ ζα κπνξεί λα δεισζεί θαη λα αγσληζηεί:
α. κεηά ην πέξαο ηεο παξέιεπζεο 15 ιεπηψλ πξηλ απφ ηελ ψξα έλαξμεο ησλ αγψλσλ,
β. ρσξίο έγθπξε Δζληθή άδεηα αζιεηή ηεο ΚΟΞ,
γ. ρσξίο ην απαξαίηεην αηνκηθφ αζιεηηθφ πιηθφ
δ. ρσξίο λα θαηαηεζεί ζηε γξακκαηεία αγψλσλ ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο.
2.10 Οη αζιεηέο-αζιήηξηεο αγσλίδνληαη κε δηθή ηνπο επζχλε. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ε ΚΟΞ
θαη νη δηνξγαλσηέο ησλ αγψλσλ δελ θέξνπλ θακηά επζχλε.
2.11 Αζιεηήο/ηξηα πνπ δελ ηεξεί ηα αλαγξαθφκελα ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο ζα απνθιείεηαη
απφ ηνπο αγψλεο ρσξίο λα δίδεηαη δηθαίσκα ελζηάζεσο.
2.12 Η ΚΟΞ γηα φινπο ηνπο αγψλεο έρεη εμαζθαιίζεη ηελ ηαηξηθή θάιπςε ησλ ζπκκεηερφλησλ.
2.13 Μεηά ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα απηψλ, εληφο ηνπ νξηνζεηεκέλνπ
αγσληζηηθνχ ρψξνπ φπνπ βξίζθνληαη νη πίζηεο, δηθαίσκα παξακνλήο ζα έρνπλ κφλνλ:
α. Οη δηαηηεηέο, ν ηαηξφο, νη δεισκέλνη πξνπνλεηέο ησλ σκαηείσλ θαη νη αγσληδφκελνη
αζιεηέο, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ζ’ απηνχο δελ πεξηιακβάλνληαη απηνί ησλ νπνίσλ ν φκηινο (Πνχι) δελ
έρεη αξρίζεη θαη φζνη έρνπλ απνθιεηζηεί.
β. Σα κέιε ηεο ΣΓΑ θαη ν ηαηξφο θαη θαηφπηλ αδείαο αμησκαηνχρνη ηεο ΚΟΞ.
2.14 Οη εθπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζσκαηείσλ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά ησλ
πηζηψλ, εθηφο ηνπ νξηνζεηεκέλνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ.
2.15 Γηα θάζε πξφζσπν πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.13, παξαρσξνχληαη γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ αγψλσλ θαζίζκαηα ή πάγθνη ηεο αηζνχζεο.
2.16 Γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ αλσηέξσ ππεχζπλε απνθιεηζηηθά είλαη ε ΣΓΑ.
3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΘΛΗΣΩΝ Δ ΑΓΩΝΔ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ
3.1 Κάζε αζιεηήο, αζιήηξηα ζα θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ δέθα επξψ (10,00 €) σο παξάβνιν γηα
ζπκκεηνρή ζε αγψλεο ζηα αηνκηθά θαη θάζε σκαηείν ην πνζφ ησλ δεθαπέληε επξψ (15,00 €) σο
παξάβνιν γηα ζπκκεηνρή ζε αγψλεο ζηα νκαδηθά.
3.2 Σν παξάβνιν ζα θαηαβάιιεηαη ηελ εκέξα ηνπ αγψλα ζηε γξακκαηεία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δειψζεσλ, είηε ζπγθεληξσηηθά απφ ηνλ πξνπνλεηή-εθπξφζσπν ηνπ σκαηείνπ, είηε απφ ηνπο
αζιεηέο.
4. ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΑΓΩΝΔ [ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ]
(ΚΤΠΔΛΛΑ, ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ, ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ)
4.1 ε φινπο ηνπο αγψλεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο
πακπαίδσλ-παγθνξαζίδσλ (Κ14), πιελ ησλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ (Α-Γ, Κ20 θαη Κ17), κπνξνχλ
λα ζπκκεηέρνπλ άπανηερ (λννπκέλνπ φηη θαηέρνπλ έγθπξε Δζληθή άδεηα αζιεηή).
4.2 ηα Δζληθά Πξσηαζιήκαηα (Α-Γ, Κ20 θαη Κ17), ζπκκεηέρνπλ κφλν φζνη αζιεηέο θαηέρνπλ
ηελ Κππξηαθή ππεθνφηεηα ή δηακέλνπλ ζηελ Κχπξν γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ρξφλν.
4.3 Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζηνπο αγψλεο απηνχο, ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΚΟΞ ζπγθεληξσηηθά
απφ ηα ζσκαηεία ή αηνκηθά απφ ηνλ αζιεηή ή ηνλ θεδεκφλα ηνπ ζε πεξίπησζε αλειίθνπ, κε ηελ
ζπκπιήξσζε θαζνξηζκέλνπ εληχπνπ (Τπφδεηγκα 1), ηνπιάρηζηνλ 4 κέξεο πξηλ ηνλ αγψλα. Γηα
παξάδεηγκα αλ νη αγψλεο αξρίδνπλ ην άββαην ε δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα θζάζεη ζηα γξαθεία
ηεο ΚΟΞ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 09:30πκ ηεο Σξίηεο.
4.4 Η δήισζε ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη κε e-mail ή ηειενκνηφηππν ζηελ επίζεκε δηεχζπλζε
αιιεινγξαθίαο ηεο ΚΟΞ. ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεσο, ην σκαηείν ή ν αζιεηήο ζα απνθιείεηαη
ησλ αγψλσλ.
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ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΑΓΩΝΔ [ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ]
(FIE WC, GP, Satellite, U20 – EFC U23, U17, U14)
5.1 ε αγψλεο Κππέιινπ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο Παγθφζκηαο θαη Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο
(FIE: WC, GP, Sat, U20 & EFC: U23, U17, U14), πιελ ησλ εηήζησλ Πξσηαζιεκάησλ (FIE & EFC
Championships), κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ άπανηερ (λννπκέλνπ φηη θαηέρνπλ ηελ Κππξηαθή
ππεθνφηεηα θαη έγθπξε Γηεζλή άδεηα αζιεηή).
5.2 Γηα ην Παλεπξσπατθφ θαη Παγθφζκην Πξσηάζιεκα (FIE & EFC Championship) αθνινπζείηαη
επηινγηθή δηαδηθαζία κε βάζε θξηηήξηα απφδνζεο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ Δζληθψλ νκάδσλ θαη
δηεζλψλ ζπκκεηνρψλ ηεο ΚΟΞ.
5.3 Οη δειψζεηο ζπκκεηνρήο γίλνληαη κφλν απφ ηελ ΚΟΞ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ
νηθείσλ δηεζλψλ νκνζπνλδηψλ ή ηελ εηδηθή πξνθήξπμε αγψλσλ.
5.4 Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο, ζα ππνβάιινληαη ζηελ ΚΟΞ ζπγθεληξσηηθά απφ ηα ζσκαηεία ή
αηνκηθά απφ ηνλ αζιεηή ή ηνλ θεδεκφλα ηνπ ζε πεξίπησζε αλειίθνπ, κε ηελ ζπκπιήξσζε
θαζνξηζκέλνπ εληχπνπ (Τπφδεηγκα 2), ηνπιάρηζηνλ 15 κέξεο πξηλ ηνλ αγψλα.
5.5 ε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο αζιεηή, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζε βαζκνινγνχκελν αγψλα
εμσηεξηθνχ, πηζαλφλ λα επηβιεζεί πξφζηηκν απφ ηνπο δηνξγαλσηέο, ην νπνίν ζα επηβαξχλεηαη ν
αζιεηήο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ αζιεηή λα ζπκκεηάζρεη λα ελεκεξψλεηαη άκεζα ε ΚΟΞ γηα
παξνρή νδεγηψλ.
5.6 ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ ζπκκεηνρή απαηηείηαη ε δηάζεζε Γηαηηεηή, ηφηε ζα ηεξεζεί ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο κε βάζε ηελ Παγθχπξηα θαηάηαμε (γεληθή βαζκνινγία) θαη ζχκθσλα κε ην
ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, φινη νη ππνςήθηνη ζα ηνπνζεηεζνχλ κε αχμνπζα
ζεηξά ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζχζηεκα. Οη 4 πξψηνη ζα ζπκκεηέρνπλ απηφκαηα, ελψ ν/νη αζιεηέο
ζηηο επφκελεο ζέζεηο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα θαηαηεζεί ην
απαξαίηεην παξάβνιν δηαηηεζίαο.
5.7 ε άιινπο δηεζλείο αγψλεο Οκνζπνλδηψλ/ζσκαηείσλ, νη δειψζεηο ζπκκεηνρήο,
ξπζκίδνληαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε πνπ εθδίδεη ν δηνξγαλσηήο ησλ αγψλσλ απηψλ.
5.

ΈΛΔΓΥΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΗΛΩΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΚΤΡΩΔΙ
6.1 Παξάβαζε ησλ φξσλ ή ηεο δηαδηθαζίαο δειψζεσλ ζπκκεηνρήο αζιεηψλ ζε
βαζκνινγνχκελνπο αγψλεο εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ, επηθέξεη πνηλή ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ κέρξη 500
Δπξψ κε απφθαζε ηνπ Γ.
6.2 Μέρξη ηελ θαηάζεζε ηνπ πξνζηίκνπ ν ππαίηηνο αζιεηήο/εο δελ ζα δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο ζε
νπνηνδήπνηε βαζκνινγνχκελν αγψλα, ελψ ηπρφλ ζπκκεηνρή ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ηέηνην αγψλα, θαηά
παξάβαζε ηνπ παξφληνο, δελ ζα αμηνινγείηαη θαη δελ ζα βαζκνινγείηαη.
6.

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΩΝΩΝ (Σ. Γ. Α.) ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ
7.1 πγθξνηείηαη απφ ηξία κέιε, ηα νπνία επηιέγνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ εθ ησλ
νπνίσλ ν έλαο είλαη κέινο ηνπ Γ, ν άιινο Γηαηηεηήο θαη ν άιινο κέινο ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο. Η
ΣΓΑ έρεη ηελ ππνρξέσζε ψζηε κεηά ην ηέινο ησλ αγψλσλ λα ππνβάιεη πξνο ην Γ ηεο ΚΟΞ ηα
απαηηνχκελα έληππα ησλ αγψλσλ ζπκπιεξσκέλα θαζψο θαη λα ζπγθεληξψζεη φια ηα απνηειέζκαηα
ησλ αγψλσλ ππνγξακκέλα απφ φια ηα κέιε ηεο θαη λα ζπληάμεη πίλαθεο απνηειεζκάησλ θαη γεληθήο
θαηάηαμεο (βαζκνινγηψλ).
7.2 Η ΣΓΑ δηεπζχλεη ηνπο αγψλεο, έρεη δηθαηνδνζία ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο αζιεηέοαζιήηξηεο, πξνπνλεηέο, παξάγνληεο, γνλείο, ζπλνδνχο ή ηνπο παξεπξηζθφκελνπο ζηνπο αγψλεο.
Δπηιακβάλεηαη ζε πξψην βαζκφ ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε αλάγθεο, κπνξεί λα παξέκβεη
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απηνκάησο ζε θάζε δηαθσλία. Μπνξεί λα επηβάιιεη, είηε απηεπαγγέιησο είηε κε πξφηαζε ελφο
Γηαηηεηή θάζε πξνβιεπφκελε ηηκσξία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ θαη γεληθά θξνληίδεη γηα ηελ πηζηή
εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ ηεο ΓΟΞ (FIE) θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο. ε δεχηεξν
βαζκφ ην Γ ηεο ΚΟΞ επηιακβάλεηαη ησλ ελζηάζεσλ.
8. ΓΙΑΙΣΗΣΔ ΑΓΩΝΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ
Οξίδνληαη απφ ηελ ΣΔ θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ. Οη δηαηηεηέο έρνπλ θαζήθνληα θαη
ππνρξεψζεηο φπσο νξίδεη ν Καλνληζκφο ηεο ΓΟΞ (FIE) θαη νθείινπλ λα ζέβνληαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΚΟΞ.
9. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
9.1 Καηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ αγψλσλ εζσηεξηθνχ ζα εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο αγψλσλ ηεο
Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο θαη ε παξνχζα πξνθήξπμε. Όζνλ αθνξά ζηνλ πεηζαξρηθφ
θψδηθα, ζα ηζρχνπλ ν πεηζαξρηθφο θψδηθαο ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Ξηθαζθίαο, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ πξνθήξπμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ηεο ΚΟΞ, ην θαηαζηαηηθφ ηεο θαη ηνλ ηζρχνληα αζιεηηθφ
λφκν.
9.2 Καλέλαο αγψλαο δελ ινγίδεηαη επίζεκνο θαη δελ θαηνρπξψλεηαη βαζκνινγία, εάλ δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν εκεξνιφγην αγψλσλ ηεο ΚΟΞ.
9.3 Απφ ηζρχνο ηνπ παξφληνο, επίζεκν θχιιν αγψλα εζσηεξηθνχ ζεσξείηαη κφλν εθείλν πνπ
θέξεη ππνγξαθή ησλ κειψλ ηεο ΣΓΑ θαη ζθξαγίδα ηεο ΚΟΞ. ε πεξίπησζε πνπ νη αγψλεο γίλνληαη ζε
ζπλεξγαζία κε έλα σκαηείν, επηπιένλ ηε ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ θαη ππνγξαθή ηνπ εθπξνζψπνπ
ηνπ.
9.4 Δλζηάζεηο πξνο ην Γ ηεο ΚΟΞ ζπλνδεχνληαη απφ παξάβνιν €100 πνπ ζε πεξίπησζε
δηθαίσζεο επηζηξέθεηαη, άιισο εθπίπηεη ππέξ ηεο ΚΟΞ.
9.5 Καλέλαο αζιεηήο/ηξηα ή ζσκαηείν δελ κπνξεί λα απνρσξήζεη απφ κία δηνξγάλσζε ζηελ
νπνία ζπκκεηέρεη, γηα θαλέλα ιφγν πιελ ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ
παξεπξηζθφκελν ηαηξφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε αζιεηήο/ηξηα ή ζσκαηείν ρσξίο άιιε δηαδηθαζία
ηηκσξείηαη κε 6κελν απνθιεηζκφ απφ φιεο ηηο βαζκνινγνχκελεο δηνξγαλψζεηο εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ ρσξίο άιιε δηαδηθαζία.
9.6 Αλ αζιεηήο/ηξηα ή παξάγνληαο ζσκαηείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ πεηάμεη πιηθά
μηθαζθίαο (κάζθα, ζπαζηά θιπ), ή εθθξαζηεί απξεπψο ζε δηαηηεηή ή εληαηαικέλα φξγαλα ηεο ΚΟΞ,
ελέξγεηεο πνπ αληίθεηηαη ζην θίιαζιν πλεχκα, αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε κηαο αλακέηξεζεο, ζα δέρεηαη
μαύπη κάπηα θαη ε ΣΓΑ ζα θάλεη έγγξαθε αλαιπηηθή αλαθνξά ζην θχιιν αγψλνο.
9.7 Αζιεηήο/ηξηα πνπ ζα δέρεηαη καχξε θάξηα, ζα απνθιείεηαη απφ ηνπο αγψλεο, ζα ηίζεηαη
εθηφο Δζληθήο / πξν-Δζληθήο νκάδαο θαη δελ ζα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ επφκελν
βαζκνινγνχκελν αγψλα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πνπ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο.
10. ΤΛΙΚΟ - ΣΟΛΗ
10.1 Οη αζιεηέο / αζιήηξηεο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε φια ηα αηνκηθά ηνπο είδε ζχκθσλα
κε ηνλ δηεζλή θαλνληζκφ (350Ν). Γηα ηελ πιεξέζηεξε αζθάιεηα ηνπο, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζην
επηζηήζην ην νπνίν πξέπεη λα είλαη 800 NEWTON θαη ζηηο θάιηζεο νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη αζιεηηθέο
κέρξη ην γφλαην. Καη ηα δχν είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θφξκαο αληί ηεο εηδηθήο
ζηνιήο μηθαζθίαο.
10.2 Οη αζιεηέο-αζιήηξηεο κπνξνχλ λα θνξνχλ ζην κε νπιηζκέλν ρέξη ηνπο ην ζήκα ηνπ
σκαηείνπ ηνπο.
10.3 Η Οκνζπνλδία ζα θαιχπηεη κφλν ηα πιηθά ζέζεσο. Όια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ δηεμαγσγή
ησλ αγψλσλ πιηθά (ζπαζηά, γάληηα, βέζηεο, θαιψδηα ζψκαηνο θιπ) είλαη ηεο απνθιεηζηηθήο επζχλεο
ησλ αζιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.
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10.4 Ο θαλνληζκφο ζρεηηθά κε ην πιηθφ ηζρχεη γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο αγψλεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνπλ ηα σκαηεία
εθηφο θη αλ άιισο θαζνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο/α
δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ ζρεηηθά κε ην ληχζηκν, ζα απνθιείεηαη απφ ηνπο αγψλεο.
11. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΘΛΗΣΩΝ - ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ
α.
Καηηγοπία Παμπαίδων – Παγκοπαζίδων / Κ14
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ αζιεηέο & αζιήηξηεο πνπ έρνπλ γελλεζεί απφ 1.1.2006 έσο
31.12.2009 ησλ εκεξνκεληψλ απηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ.
β.
Καηηγοπία Δθήβων – Νεανίδων / Κ17
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ αζιεηέο & αζιήηξηεο πνπ έρνπλ γελλεζεί κεηά ηελ 1.1.2003
θαη θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 11ν έηνο ειηθίαο.
γ.
Καηηγοπία Νέων Ανδπών – Γςναικών / Κ20
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ αζιεηέο & αζιήηξηεο πνπ έρνπλ γελλεζεί κεηά ηελ 1.1.2000
θαη θαηά ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 13ν έηνο ειηθίαο.
δ.
Καηηγοπία Ανδπών - Γςναικών
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ αζιεηέο & αζιήηξηεο νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία
δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 13ν έηνο ειηθίαο.
12. ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ
12.1 ε φινπο ηνπο αγψλεο Δζληθνχ πξσηαζιήκαηνο έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο αζιεηέο
ζχκθσλα κε ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 11.
12.2 ε αγψλεο κε ή ρσξίο βαζκνινγία επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηψλ/ηξηψλ απφ 11 εηψλ
θαη άλσ κέρξη θαη ηελ θαηεγνξία εθήβσλ/λεαλίδσλ, ελψ απφ 13 εηψλ θαη άλσ γηα ηελ θαηεγνξία λέσλ
θαη αλδξψλ-γπλαηθψλ.
12.3 ε αγψλεο Κππέιινπ ή ειεχζεξεο ζπκκεηνρήο (open) θαηεγνξίαο αλδξψλ-γπλαηθψλ
επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηψλ/ηξηψλ 13 εηψλ θαη άλσ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην Οκαδηθφ ηνπ
Δζληθνχ Πξσηαζιήκαηνο Αλδξψλ-Γπλαηθψλ.
12.4 ε φινπο ηνπο αγψλεο θάζε ζσκαηείν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε απεξηφξηζην αξηζκφ
αζιεηψλ-αζιεηξηψλ. ην νκαδηθφ Πξσηάζιεκα θάζε σκαηείν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κε 1 έσο 2
νκάδεο.
15. ΔΘΝΙΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ
Σν έηνο 2020 ζα δηεμαρζνχλ ηα παξαθάησ Δζληθά Πξσηαζιήκαηα:
α) Δθνικό Ππωηάθλημα Πακπαίδσλ - Παγθνξαζίδσλ
Ξ.Μνλ. αηνκηθφ
β) Δθνικό Ππωηάθλημα Δθήβσλ – Νεάληδσλ
Ξ.Μνλ. αηνκηθφ
γ) Δθνικό Ππωηάθλημα λέσλ Αλδξψλ – λέσλ Γπλαηθψλ
Ξ.Μνλ. αηνκηθφ
δ) Δθνικό Ππωηάθλημα Αλδξψλ - Γπλαηθψλ
Ξ.Μνλ. αηνκηθφ-Οκαδηθφ
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ ζα γίλεηαη έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ πιηθψλ (επηζηήζηα,
μίθε, κάζθεο, γάληηα) απφ ηνπ δηαηηεηέο.
ΗΜΔΙΩΗ: ε θακηά πεξίπησζε δελ ινγίδεηαη Δζληθφ Πξσηάζιεκα αλ δελ ζπκκεηέρνπλ 8 αζιεηέο αζιήηξηεο ζηα αηνκηθά θαη ηνπιάρηζηνλ 3 νκάδεο ζηα νκαδηθά. ε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζζνχλ
ιηγφηεξνη αζιεηέο/ηξηεο ζηα αηνκηθά (κέρξη 6) ή ιηγφηεξεο νκάδεο ζηα νκαδηθά κέρξη (2), νη αγψλεο ζα
δηεμάγνληαη ρσξίο λα αλαθεξχζζεηαη Πξσηαζιεηήο, αιιά νη αζιεηέο θαη ηα σκαηεία ζα ιακβάλνπλ
ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία.
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16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΔ ΩΜΑΣΔΙΩΝ ΣΑ ΔΘΝΙΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ
Η Βαζκνινγία πνπ ζα ιακβάλνπλ ηα ζσκαηεία αλάινγα ηεο ζέζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη
αζιεηέο ηνπο ζηα αηνκηθά θαη νκαδηθά ησλ Δζληθψλ Πξσηαζιεκάησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζα είλαη ε
ίδηα.
Αηνκηθά
ε

1 ζέζε

32 βαζκνί

ε

ε

9 -12 ζέζε

ε

28 βαζκνί

13 -16 ζέζε

ε

24 βαζκνί

17 -25 ζέζε

2 ζέζε
3 ζέζε

ε

10 βαζκνί

ε

ε

6 βαζκνί

ε

ε

4 βαζκνί

ε

ε

20 βαζκνί

ε

ε

16 βαζκνί

ε

1 νκάδα

32 βαζκνί

5 νκάδα

ε

28 βαζκνί

6 νκάδα

5 -6 ζέζε
7 -8 ζέζε

12 βαζκνί

ε

26 -32 ζέζε

Οκαδηθά
2 νκάδα
ε

3 νκάδα
ε

4 νκάδα

24 βαζκνί
22 βαζκνί

ε

20 βαζκνί

ε

18 βαζκνί

ε

16 βαζκνί

ε

14 βαζκνί

7 νκάδα
8 νκάδα

17. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ
α.
ΑΣΟΜΙΚΟ: χζηεκα νκίισλ (πνχι) θαη ζηε ζπλέρεηα λφθ-άνπη κέρξη ηνλ ηειηθφ.
Απνθιεηζκφο ηνπ 20% ησλ αζιεηψλ απφ ηνλ γχξν ησλ νκίισλ
β.
ΟΜΑΓΙΚΟ: χζηεκα λφθ-άνπη κέρξη ηνλ ηειηθφ
ΗΜΔΙΩΗ: Η θαηάηαμε ησλ αζιεηψλ ζηα αηνκηθά γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ νκίισλ, ζα γίλεηαη κε
βάζε ηελ κέρξη ηφηε θαηάηαμή ηνπο ζηε βαζκνινγία. ηα νκαδηθά ε θαηάηαμε ησλ νκάδσλ πξηλ απφ
ηνπο αγψλεο ζα θαζνξίδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ αηνκηθψλ.
18. ΑΓΩΝΔ ΩΜΑΣΔΙΩΝ
18.1 Κάζε σκαηείν πνπ επηζπκεί λα δηνξγαλψζεη βαζκνινγνχκελνπο αγψλεο ην 2020 ππφ ηελ
αηγίδα ηεο Οκνζπνλδίαο, νθείιεη μέσπι ηέλορ επηεμβπίος 2019 λα ππνβάιεη έγγξαθε αίηεζε ζηελ
ΚΟΞ, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία, ην είδνο ησλ αγψλσλ, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο
δηεμαγσγήο, νχησο ψζηε λα εμεηαζηεί απφ ην Γ ηεο Οκνζπνλδίαο.
18.2 Η ΚΟΞ κέρξη ηέινπο Ννεκβξίνπ ηνπ 2019 ζα αλαθνηλψζεη ηνπο εγθεθξηκέλνπο
βαζκνινγνχκελνπο αγψλεο ησλ σκαηείσλ.
18.3 Σα σκαηεία πνπ ζα δηνξγαλψζνπλ βαζκνινγνχκελνπο αγψλεο, νθείινπλ λα απνζηείινπλ
ζηελ ΚΟΞ ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ηελ πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ απηψλ, ε
νπνία κεηά απφ ηελ έγθξηζή ηεο απφ ην Γ ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ
ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία δηεμαγσγήο.
18.4 Η πξνθήξπμε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
α. ηελ θαηεγνξία ηνπ αγψλα
β. ηελ ΣΓΑ πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ
γ. ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα έλαξμεο
δ. ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο
ε. ην πιηθφ/ζηνιή ησλ αζιεηψλ
18.5 Η ΚΟΞ νξίδεη ππνρξεσηηθά εθπξφζσπφ ηεο ζηελ ΣΓΑ, δηαηηεηέο θαη ηαηξφ, ηα έμνδα ησλ
νπνίσλ θαιχπηεη ε ίδηα.
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18.6 Γηα ηε δηνξγάλσζε διεθνών αγώνων ζηελ Κχπξν, φπνπ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή
αζιεηψλ απφ ζσκαηεία ή νκνζπνλδίεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ην ζσκαηείν ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη
ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ Γ ηεο ΚΟΞ. Σν Γ.. ηεο ΚΟΞ νθείιεη λα απαληήζεη ζην αίηεκα ηνπ
ζσκαηείνπ εληφο 60 εκεξψλ.
18.7 Γηα φζα ζσκαηεία επηζπκνχλ λα δηνξγαλψζνπλ αλεπίζεκνπο-κε βαζκνινγνχκελνπο,
θηιηθνχο αγψλεο ή αγσληζηηθέο πξνπνλήζεηο, απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εκεξνκελίεο ζηηο
νπνίεο ππάξρνπλ εγθεθξηκέλνη αγψλεο ηεο Οκνζπνλδίαο ή άιισλ σκαηείσλ. Όια ηα έμνδα ησλ
αγψλσλ απηψλ επηβαξχλεηαη ην σκαηείν δηνξγαλσηήο.
19. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ
19.1 Θεζπίδεηαη εληαία θπιηφκελε βαζκνινγία – Παγθχπξηα θαηάηαμε, αγψλσλ εζσηεξηθνχ &
εμσηεξηθνχ, φπνπ κεηξνχλ ηα 4 θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ην εκεξνιφγην αγψλσλ ηεο ΚΟΞ, κε
αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαζκνιφγεζεο φπσο παξαθάησ:
Αγώνερ εζωηεπικού

ςνη

Αγώνερ εξωηεπικού

ςνη

σκαηείσλ

x 0,5

EFC cadet U14

x5

Κχπειιν Κχπξνπ

x 0,75

EFC cadet U17

x 10

Δζληθφ Πξσηάζιεκα

x1

FIE Senior satellite

x 10

Γηεζλείο

x 1,5

FIE Junior U20

x 15

FIE Senior

x 20

19.2
Η βαζκνινγία ζε αληηζηνηρία κε ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη θάζε αζιεηήο/ηξηα ζε αγψλεο
εζσηεξηθνχ-εμσηεξηθνχ θαη ε νπνία ζα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή αμηνιφγεζεο αγψλα,
είλαη ε αθφινπζε :
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΟ ΔΠΙΓΟΗ
4αδα

1=200

2=180

3=150

8αδα

5=130

6=120

7=110

8=100

16αδα

9-12=80

13-16=70

32αδα

17-20=60

21-24=55

25-28=50

29-32=45

64αδα

33-40=35

41-48=30

49-56=25

57-64=20

128αδα

65-72=15

73-80=10

81-96=5

97-128=3

19.3 Γηα φινπο ηνπο αγψλεο, ε ζέζε πνπ ζα θαηαιάβεη ν αζιεηήο ζα βαζκνινγείηαη εθφζνλ έρεη
πεξάζεη ηνλ γχξν ησλ νκίισλ θαη έρεη πξνθξηζεί ζηνπο αγψλεο επζέσο απνθιεηζκνχ.
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19.4 Γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηεο Παγθχπξηαο θαηάηαμεο ζα πξνζκεηξνχληαη ηα 4 καλύηεπα
αποηελέζμαηα απφ φινπο ηνπο αγψλεο πνπ ζπκκεηείρε ν αζιεηήο/ηξηα θαη πεξηιακβάλνληαη ζην
επίζεκν θαιεληάξη ηεο ΚΟΞ. Η ζπκκεηνρή ζε επηπιένλ αγψλεο δελ ζα βαζκνινγείηαη, αιιά ηπρφλ
αμηνινγήζηκν απνηέιεζκα ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα έληαμε ζηελ Δζληθή νκάδα ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηνλ θαλνληζκφ πεξί Δζληθψλ νκάδσλ.
20. ΓΔΝΙΚΑ
20.1 To πξφγξακκα εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα:
α. Με ηελ έθβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
β. Πηζαλψλ θσιπκάησλ δηνξγάλσζεο (αζηάζκεηνη παξάγνληεο)
γ. Άιιεο ππνρξεψζεηο
Σα ζσκαηεία θαη νη ελδηαθεξφκελνη ζα ελεκεξψλνληαη εγθαίξσο κε ζρεηηθή αιιεινγξαθία.
21. ΟΓΟΙΠΟΡΙΚΑ ΣΑ ΔΘΝΙΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ
21.1 Γηα ηνπο αζιεηέο ησλ σκαηείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Δζληθά Πξσηαζιήκαηα πνπ
δηνξγαλψλνληαη εθηφο ηεο επαξρίαο ηνπο, ε ΚΟΞ ζα κηζζψλεη ιεσθνξείν γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπο απφ
θαη πξνο ηνλ ρψξν ησλ αγψλσλ.
21.2 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ κίζζσζε ηνπ Λεσθνξείνπ είλαη λα ζπκπιεξψλεηαη ν
ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ 20 ζπκκεηνρψλ απφ ηα σκαηεία απηά, ην νπνίν ζα επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο
δειψζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ζα απνζηέιινπλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε 10 ημέπερ πξηλ ζηελ
Οκνζπνλδία. Γηα ηε κίζζσζε ηνπ ιεσθνξείνπ ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ην εηδηθφ
έληππν αίηεζεο κίζζσζεο (Τπφδεηγκα 2) θαη λα θαηαζέηνπλ καδί κε ηηο δειψζεηο ην παξάβνιν
ζπκκεηνρήο ζηνπο αγψλεο, ην νπνίν δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο θάπνηνπ αζιεηή.
21.3 ε πεξίπησζε πεξηνξηζκέλσλ ζέζεσλ ζην ιεσθνξείν, πξνηεξαηφηεηα δηαθίλεζεο ζα έρνπλ
νη ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο, νη δεισκέλνη πξνπνλεηέο θαη νη αληηπξφζσπνη ησλ σκαηείσλ.
21.4 Γηα ηελ αθεηεξία θαη ηελ ψξα αλαρψξεζεο ηνπ ιεσθνξείνπ ζα ελεκεξψλνληαη ηα σκαηεία.
22. ΒΡΑΒΔΤΔΙ
22.1 Η Οκνζπνλδία ζα βξαβεχεη ηνπο αζιεηέο θαη ηα σκαηεία πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ
πςειφηεξε βαζκνινγία θαη πέηπραλ πςειέο επηδφζεηο.
22.2 Ωο πεξίνδνο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζα ιακβάλεηαη ε αγσληζηηθή πεξίνδνο θαη ε
βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζαλ νη αζιεηέο απφ ηνπο βαζκνινγνχκελνπο αγψλεο ηεο ΚΟΞ θαηά ηελ
πεξίνδν απφ επηέκβξην ηνπ 2019 έσο θαη Ινχιην ηνπ 2020.

Η παπούζα πποκήπςξη εγκπίθηκε με απόθαζη ηος Γ ηηρ ΚΟΞ ηην 28/7/18.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ:
1.

Ηκεξνιφγην Αγψλσλ Δζσηεξηθνχ-Δμσηεξηθνχ 2019-2020

2.

Τπφδεηγκα δειψζεσλ ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο εζσηεξηθνχ - εμσηεξηθνχ

3.

Τπφδεηγκα αίηεζεο κίζζσζεο ιεσθνξείνπ
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ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ 2019 – 2020
2019

ΑΓΩΝΔ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ

ΑΓΩΝΔ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ
Α-Γ / FIE seniors

Κ20 / FIE juniors

Κ17 / EFC cadets

Κ14 / EFC U14

ΟΚΣΩΒΡΙΟ
13

Παγθφζκην Κχπειιν Β’ αλδξψλ
FIE satellite Senior Men

Split - CRO

26

Παγθφζκην Κχπειιν Β’ γπλαηθψλ
FIE satellite Senior Women

Maalot - ISR

ΝΟΔΜΒΡΙΟ
9

ΚΤΠΔΛΛΟ Κ14
National Cup U14

09:30

Λεκεζφο - CYP

16

ΚΤΠΔΛΛΟ Α-Γ (13+)
National Cup open

09:30

Λεκεζφο - CYP

22-23

Γηεζλέο Κχπειιν K14
International U14

Thessaloniki - GRE
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

7-8
14-15

Δπξσπατθφ Κχπειιν Κ17
EFC - Cadets U17

Bonn - GER

Παγθφζκην Κχπειιν A
FIE A – Junior U20

Heraklion - GRE

1/2
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ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ 2019 – 2020
2020

ΑΓΩΝΔ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ

ΑΓΩΝΔ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ
Α-Γ / FIE seniors

Κ20 / FIE juniors

Κ17 / EFC cadets

Κ14 / EFC U14

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ
Γηεζλέο Κχπειιν K14

?

Espoo - FIN

International U14
ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ
ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ17
National Championship U17

15

09:30

Λεκεζφο - CYP

10:00

Λεπθσζία - CYP

ΜΑΡΣΙΟ
ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Α-Γ (13+)
National Championship seniors

13
19-23

Γηεζλέο Κχπειιν K11, Κ13, Κ15
Challenge Wratislavia U11, U13, U15

Wroclaw - POL

ΑΠΡΙΛΙΟ
ΔΘΝΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ14
National Championship U14

26

10:00

Λάξλαθα - CYP

Παγκόζμια & Δςπωπαϊκά Ππωηαθλήμαηα FIE/EFC
ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ/ΜΑΡΣΙΟ
24/2 - 4/3

EFC CHM C/J Epee U17/U20

Porec - CRO

ΑΠΡΙΛΙΟ
3-11

FIE CHM C/J Epee U17/U20

Salt Lake City - USA

ΙΟΤΛΙΟ/ΑΤΓΟΤΣΟ
OLYMPIC GAMES

Tokyo - JPN
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Ηκεξνκελία: …………………
Πξνο:

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ
[ E-mail: info@fencing.org.cy / Fax: 25585838 ]

Κνηλ.

……………………………………………….(φλνκα σκαηείνπ)

ΘΔΜΑ:

ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΑΓΩΝΑ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΑΓΩΝΑ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑ

ΥΩΡΑ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ
(βάιηε ζε θχθιν)

EFC
U14

U17

ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ

FIE
U23

U20

WC

GP

SAT

K11

K14

K17

K20

13+

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ
(θεθαιαία γξάκκαηα)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΔΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ

(ζε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ αζιεηψλ πξνζζέζηε γξακκέο)

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ/ΤΝΟΓΟ

ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ

Τπνγξαθή Γξακκαηέα σκαηείνπ

Ολνκαηεπψλπκν Γξακκαηέα σκαηείνπ

θξαγίδα σκαηείνπ
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Ηκεξνκελία: …………………
Πξνο:

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΞΙΦΑΚΙΑ
[ E-mail: info@fencing.org.cy / Fax: 25585838 ]

Κνηλ.

……………………………………………….(φλνκα σκαηείνπ)

ΘΔΜΑ:

ΑΙΣΗΗ ΜΙΘΩΗ ΛΔΩΦΟΡΔΙΟΤ

1.
Δλφςεη ησλ αγψλσλ ζηηο ………………………………….. αηηνχκαζηε ηελ κίζζσζε
ιεσθνξείνπ γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ αζιεηψλ καο.
Από:
Απιθμόρ αθληηών:

_________________

Ππορ:

_________________

______
ΔΩΡΕΑΝ

Πποπονηηήρ:

1

Δκππόζωπορ:

1

(λα ζσκθφλούλ κε ηης δειώζεης ζσκκεηοτής ζηοσς αγώλες)

€5 ΕΙΙΣΗΡΙΟ
Άλλοι επιβαίνονηερ:

______

ΤΝΟΛΟ

______

(ζσλοδοί, γολείς θιπ)

Παραηερήζεης:
Οη αζιεηές ποσ ζα δειφζούλ ζηοσς αγώλες, 1 προπολεηής θαη 1 εθπρόζφπος δηαθηλούληαη δφρεάλ. Γηα όιοσς
ηοσς άιιοσς επηβαίλοληες (προπολεηές, ζσλοδούς, γολείς θιπ) ζα πρέπεη λα θαηαηεζεί ζηολ ηραπεδηθό
ιογαρηαζκό ηες ΚΟΞ καδί κε ηης δειώζεης ζσκκεηοτής ηφλ αγώλφλ, ζσγθεληρφηηθά από ηο φκαηείο, παράβοιο
τρήζες ηοσ ιεφθορείοσ (εηζηηήρηο) ύυοσς 5 Ευρώ/άηοκο.

2.
Έρεη θαηαηεζεί ην παξάβνιν ησλ ……….. Δπξψ γηα ρξήζε ηνπ ιεσθνξείνπ απφ άιινπο
επηβαίλνληεο, ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο ΚΟΞ.
3.
Έρεη θαηαηεζεί ην παξάβνιν ησλ ......... Δπξψ γηα ζπκκεηνρή …….. αζιεηψλ ζηνλ αγψλα,
ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο ΚΟΞ.
4.

Παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζή ζαο.

Τπνγξαθή Πξνέδξνπ σκαηείνπ

θξαγίδα

Τπνγξαθή Γξακκαηέα σκαηείνπ

σκαηείνπ
Ολνκαηεπψλπκν Πξνέδξνπ σκαηείνπ

Ολνκαηεπψλπκν Γξακκαηέα σκαηείνπ
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