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16 Ιανουαρίου 2020        Ref.013/2020 
 
Προς Σωματεία Μέλη της Κ.Ο.ΤΟΞ. 
 
Αγαπητοί φίλοι,  
 

Χοροεσπερίδα για τους εορτασμούς των 30 χρόνων αθλητικής της 
δραστηριότητας 

 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας σας καλεί να γιορτάσετε μαζί της τα 30 χρόνια 
αθλητικής της δραστηριότητας καθώς και τις βραβεύσεις των αρίστων τοξοτών για το έτος 
2019 την  
 

31ην Ιανουαρίου 2020 και ώρα 20.00  

στην αίθουσα White Kantara στην Κοφίνου 
 
Η είσοδος είναι 20 ευρώ και περιλαμβάνει μπουφέ απεριόριστο κρασί, μπύρες και 
αναψυκτικά. Το κάθε εισιτήριο είναι ταυτόχρονα και λαχνός με τον τυχερό αριθμό να 
κερδίζει ένα αεροπορικό εισιτήριο προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Travel Pass. Για 
ανήλικους και στρατιώτες η τιμή εισόδου είναι στα 15 ευρώ.  
 
Επίσης ο τυχερός που θα βρει το φλουρί στην βασιλόπιτα θα κερδίσει μια διαμονή για 2 
άτομα σε ξενοδοχείο προσφορά του ξενοδοχείου Sun Gardens στην Αγία Νάπα.  
 
Θα υπάρχει ζωντανή μουσική, δώρα για όλους τους παρευρισκόμενους από την εταιρεία 
Anastasiou Awards και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την 
μακρόχρονη ιστορία της τοξοβολίας στην Κύπρο.  
 
Βραβεύσεις 
 
Οι διακριθείς Α κατηγορίας πρώτης, δεύτερης και τρίτης θέσης ανδρών και γυναικών στις 
κατηγορίες Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου και cadet αγοριών θα λάβουν κύπελλο και 
χρηματικό ποσό.  
 
Κύπελλο, επίσης, θα λάβουν και οι κατηγορίες cadet κοριτσιών, όπως επίσης οι 
κατηγορίες junior αγοριών και κοριτσιών. 
 
Οι διακριθείς Α κατηγορίας master πρώτης, δεύτερης και τρίτης θέσης θα λάβουν τιμητική 
πλακέτα. 
 
Οι διακριθείς Β κατηγορίας και Ακαδημιών πρώτης θέσης όλων των επαρχιών θα λάβουν 
τιμητική πλακέτα.  
Σημειώνεται ότι όσοι θα παραμείνουν στο δείπνο με αφορμή τους εορτασμούς για τα 
30χρόνια δραστηριότητας  της Ομοσπονδίας μας να το δηλώσουν εγκαίρως μέσω των 
Σωματείων ή στην Ομοσπονδία μας μέχρι την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020. Όσοι δεν 
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μπορούν να παραμείνουν στο δείπνο αλλά θα παρευρεθούν πάλι να το δηλώσουν, ώστε 
να παρακαθίσουν στις ειδικές θέσεις των βραβεύσεων. 
 
Σε όλους τους παρευρισκόμενους θα δοθεί αναμνηστικό δώρο από τον χορηγό μας 
Anastasiou Awards. 
 
Με εκτίμηση 

                                                            
Θεοφυλάκτου Ανδρέας                                 Νικολάου Νίκος     
Πρόεδρος                                                  Γραμματέας 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


