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Χορηγοί:         

Χορηγός επικοινωνίας:        

 
16 Μαρτίου 2020                                                                                     Ref.:133/2020 
 
 
Σωματεία Μέλη 
της Κ.Ο.ΤΟΞ. 
 
 
Αγαπητοί φίλοι, 

 
Θέμα: 2η Ανακοίνωση της ΚΟΤΟΞ για την πανδημία.  

Μετά την απόφαση του Κράτους να τεθεί η Κύπρος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
με αρκετά μέτρα και περιορισμούς, που επίσης επηρεάζουν την λειτουργία της 
Ομοσπονδίας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω: 
 

 Ισχύει ασφαλώς πλήρως η προηγούμενη ανακοίνωση μας για αναβολή όλων 
των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας τουλάχιστον μέχρι και 
την 30η Απριλίου.  

 Η καντίνα στο Ομοσπονδιακό γήπεδο αναγκαστικά θα πρέπει να παραμείνει 
κλειστή τουλάχιστον μέχρι και την 13η  Απριλίου.  

 Το ομοσπονδιακό γήπεδο και οι κτηριακές του εγκαταστάσεις θα είναι κλειστά 
τουλάχιστον μέχρι και την 13η  Απριλίου. Όμως και με βάση αυτά που 
ανάφερε και ο Υπουργός Υγείας στην χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη, 
μπορούμε να επιτρέψουμε στους αθλητές της εθνικής, πάντοτε σε 
συνεννόηση με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές, να χρησιμοποιήσουν τον 
ανοικτό αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια της μέρας μόνο (απαγορεύεται η 
χρήση προβολέων) και εφόσον τηρούνται όλοι η κανονισμοί ασφαλείας και 
υγείας για την πρόληψη της πανδημίας. 

 Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τις εβδομάδες αυτές για την 
ανακαίνιση του γηπέδου εξασφαλίζοντας τις σχετικές άδειες.  

 Το γραφείο μας στο Ολυμπιακό Μέγαρο θα παραμείνει κλειστό σύμφωνα και 
με τις οδηγίες της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η επικοινωνία θα 
γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δια τηλεφώνου. Οι  συνεδριάσεις του 
Δ.Σ. και των επιτροπών θα γίνονται εξ’ αποστάσεως και με την χρήση της 
τεχνολογίας μέχρι και τις 30 Απριλίου  

 Ασφαλώς όλες οι αποστολές στο εξωτερικό αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας. 
Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την World Archery και έχουμε καθημερινή 
ενημέρωση για τα πλάνα και πως και εάν θα διεξαχθούν Διεθνείς Αγώνες από 
τον Απρίλιο και μετά και πως θα δοθούν κάρτες για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, εάν αυτοί τελικά πραγματοποιηθούν.  

 
Ευχαριστούμε που από την πρώτη στιγμή πολλά σωματεία μας, έπραξαν υπεύθυνα 
και αξίζουν συγχαρητήρια για τον τρόπο χειρισμού τους. Παρακαλούμε τα Σωματεία 
μας να συνεχίσουν με την ίδια ευθύνη και να αναστείλουν κάθε αθλητική 
δραστηριότητα τους σύμφωνα και με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης.  
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Χορηγοί:         

Χορηγός επικοινωνίας:        

 
 
Μετά από τη λήξη αυτής της Πανδημίας θέλουμε όλοι μας να επιστρέψουμε πίσω 
στην καθημερινότητα μας. Δεν θέλουμε να λείψει κανένας γι' αυτό προφυλαχτείτε 
σωστά. Περιοριστείτε στο σπίτι γιατί αναμένεται ότι τις αμέσως επόμενες μέρες, τα 
κρούσματα θα αυξηθούν κατά πολύ. 
  
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια και περαιτέρω πληροφορίες. 
 
 
 
Με εκτίμηση 

                                            
Θεοφυλάκτου Ανδρέας                      Νίκος Νικολάου 
      Πρόεδρος                                                                            Γεν. Γραμματέας 


