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Χορηγοί:         

Χορηγός επικοινωνίας:        

 
12 Μαρτίου 2020                                                                          Ref.:131/2020 
 
 
Σωματεία Μέλη 
της Κ.Ο.ΤΟΞ. 
 
 
Αγαπητοί φίλοι, 

 
 

Θέμα: Επίσημη θέση της ΚΟΤΟΞ για την πανδημία.  

Δεδομένων των συνθηκών και παρόλο ότι αποτέλεσε για εμάς μια πολύ δύσκολη 
απόφαση (μέχρι χθες σκεφτόμασταν να μην αναβάλουμε τίποτα) εντούτοις για το 
καλό των αθλητών μας και των οικογενειών τους ανακοινώνουμε τα πιο κάτω μέτρα 
μιας και οι αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και των αρμοδίων δεν μας αφήνουν 
πολλές επιλογές.  
 
Προτού παραθέσουμε τα μέτρα υπογραμμίζουμε στα μέλη μας ότι ποτέ δεν είπαμε 
ότι είμαστε αλάνθαστοι. Κάνουμε πολλά πράγματα, άρα κάνουμε και λάθη. 
Μαθαίνουμε, όμως, μέσα από τα λάθη μας. Μέσα σε τρία χρόνια καταφέραμε πολλά 
πράγματα σε σύγκριση με τις πενιχρές οικονομικές μας δυνατότητες φέρνοντας την 
τοξοβολία να πρωταγωνιστεί με τη στάση και την συμπεριφορά της σε πολύ 
σημαντικά θέματα που άπτονται του αθλητισμού ενώ πολλές φορές χτυπήσαμε το 
χέρι μας στο τραπέζι για να προασπίσουμε τα συμφέροντα του αθλήματος μας αλλά 
και του αθλητισμού γενικότερα.  
 
Όσον αφορά τον ιό και στην υστερία που έχει δημιουργηθεί, η Κυπριακή 
Ομοσπονδία Τοξοβολίας παρακολουθώντας διεξοδικά όλες τις εξελίξεις γύρω από 
την πανδημία πλέον που ακούει στο όνομα κορονοϊός, αποφάσισε τα ακόλουθα: 
 
1. Ακύρωση της αποστολής στην Όλβια της Ιταλίας μιας και ολόκληρη η χώρα 

είναι σε καραντίνα και βρίσκεται στην κατηγορία 1. 
2. Αναβολή της καθόδου, από την Ελλάδα, του Ομοσπονδιακού προπονητή  

Αλεξάνδρου Νασούλα και των προπονήσεων των Εθνικών ομάδων Νέων 
μέχρι νεωτέρας.  

3. Αναβολή του πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας, Β’ κατηγορίας και Ακαδημιών 
Παγκύπρια μέχρι νεωτέρας.  

4. Αναβολή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων πάνω από 75 άτομα μέχρι 
νεωτέρας.  

5. Ο διεθνής αγώνας στην Μάλτα έχει ακυρωθεί από τους διοργανωτές.   
6. Σημειώνουμε ότι οι προπονήσεις των Εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών, 

θα συνεχίσουν να γίνονται, αλλά πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες των 
Ομοσπονδιακών προπονητών. 
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Χορηγοί:         

Χορηγός επικοινωνίας:        

 
Η δραστηριότητα ασφαλώς της Ομοσπονδίας δεν σταματά. Έχουμε αρκετή δουλειά 
όπως γνωρίζετε. Ο ιός δεν θα σταματήσει την λειτουργία της Ομοσπονδίας μας.  
 
Ως εκ τούτου προχωράμε άμεσα με την επιδιόρθωση του Ομοσπονδιακού γηπέδου 
στη Λευκωσία και ταυτόχρονα την ολοκλήρωση των συναντήσεων μας για το 
γήπεδο στην Αγία Νάπα και το γήπεδο στη Λεμεσό. Επίσης όποιο σωματείο μέλος 
της Ομοσπονδίας επιθυμεί αυτές τις ημέρες, που θα είναι μειωμένη η αγωνιστική 
δραστηριότητα,  να έχει κατ’ ιδιαν συνάντηση με τον Πρόεδρο, έχει όλη την καλή 
διάθεση να το πράξει, όπως ήδη το πράττει τα τελευταία 3 χρόνια. 
 
Επιπρόσθετα, αυτές τις ημέρες, όλες οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν για να 
συζητήσουν ζητήματα που προκύπτουν με βάσει τα νέα δεδομένα, αλλά και 
εκκρεμότητες που έχει η Ομοσπονδία. Σύντομα θα ανακοινωθούν όλες οι επιτροπές, 
καθώς και η σύνθεση της Δικαστικής Επιτροπής, που αποτελείται από μέλη του 
Δικηγορικού Συλλόγου σε μια προσπάθεια μας όχι να τιμωρήσουμε, αλλά να 
προστατεύσουμε το άθλημα μας από εκείνους που με τα σχόλια και τις ενέργειες 
τους προσβάλλουν το ΔΣ και δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της 
Ομοσπονδίας.  
 
Το ομοσπονδιακό γήπεδο θα παραμένει ανοικτό μέχρι νεωτέρας. 
  
Παρακαλούμε όχι πανικό και αχρείαστα σχόλια. Όλα θα πάνε καλά και σύντομα θα 
επιστρέψουμε στην καθημερινότητα μας. Αν είναι δυνατόν κλείστε τις τηλεοράσεις 
διότι έχουν σπείρει τον πανικό στον λαό μας.  
 
Είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. 
 
 
 
Με εκτίμηση 

                                            
Θεοφυλάκτου Ανδρέας                      Νίκος Νικολάου 
      Πρόεδρος                                                                            Γεν. Γραμματέας 


