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Ref.:144/2020

Σωματεία Μέλη
της ΚΟΤΟΞ
Αγαπητοί φίλοι,

Μήνυμα Προέδρου Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας
κ Ανδρέα Θεοφυλάκτου
Θέμα: 20 πυλώνες για το 2020
Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν έχουν λήξει, ούτε έχουμε κάποια επίσημη
ενημέρωση για το πως θα επιστρέψουμε στα γήπεδα, παρά την έντονη
φημολογία. Στην τριετή αυτή διακυβέρνηση μας αποδείξαμε ότι όχι μόνο έχουμε
πλάνο αλλά και το ακολουθούμε πιστά άσχετα εάν κάποτε γίνονται λάθη και
σημειώνονται παραλήψεις. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι έχουμε κάνει έργο και αυτό
μας δίνει το δικαίωμα να βλέπουμε το μέλλον με την ίδια αισιοδοξία. Ως εκ τούτου
ανακοινώνω τα πλάνα της ομοσπονδίας όπως τα σχεδιάζουμε με βάσει τα
σημερινά δεδομένα παρόλο που το λέω για ακόμη μια φορά δεν έχει τελειώσει
ακόμη τίποτα και συνεχίζουμε να υπακούμε στα διατάγματα μένοντας σπίτι.
Ξέρω ότι το 2020 έχει δημιουργήσει σοβαρά θέματα και αυτό θα έχει
συνεπακόλουθο και τα επόμενα χρόνια όμως τίποτα ακόμη δεν έχει χαθεί. Όλοι
μαζί ΔΣ, παράγοντες, προπονητές, κριτές, αθλητές, ενωμένοι να δείξουμε και να
κατά δείξουμε ότι ένα κράτος, μια κοινωνία, όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη τον
αθλητισμό και η Πολιτεία οφείλει να δει σοβαρά το αθλητικό κίνημα στο σύνολο
του και όχι μεμονωμένα και εννοώντας ξεκάθαρα το ποδόσφαιρο όπως έπραττε
τόσα χρόνια.
Αναλυτικά οι 20 πυλώνες για το υπόλοιπο του 2020:
1. Αυτή την εβδομάδα άρχισε να επαναλειτουργεί δειλά δειλά έστω και λίγες
ώρες την ημέρα το γραφείο μας, με προτεραιότητα την οργάνωση του ξανά
και να ολοκληρωθεί ο οικονομικός έλεγχος, εφόσον φυσικά οι λογιστές
ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν αφού εργάζονται επίσης με
μειωμένο προσωπικό.
2. Από την Τετάρτη το πρωί ξεκίνησε η ανακαίνιση των Ομοσπονδιακών μας
εγκαταστάσεων και πάλιν με μειωμένο προσωπικό τηρώντας το γράμμα
του έκτακτου αυτού νόμου περί πανδημίας.
3. Θα συζητήσουμε με τον Σύνδεσμο προπονητών και τον πρόεδρο του
Συνδέσμου για σεμινάρια νέων προπονητών και επιμόρφωσης
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παλαιότερων που θα γίνει και με τη στήριξη της Word Archery Europe με
την οποία έχω ήδη συζητήσει εμπεριστατωμένα.
4. Θα δούμε με την επιτροπή κριτών για τα σεμινάρια κριτών που έχουν
αναβληθεί ήδη πολλές φορές, αλλά είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της
ομοσπονδίας μας.
5. Θα συζητήσουμε απευθείας με την Ακαδημία αθλητισμού του ΚΟΑ για
οικονομική στήριξη των σεμιναρίων κριτών και προπονητών.
6. Θα αξιολογήσουμε εκ νέου τον προϋπολογισμό μας. Παρόλο ότι τον έχουμε
καταθέσει εντούτοις οφείλουμε να ετοιμάσουμε ξανά νέο προϋπολογισμό
και χρειάζεται ξανά από την αρχή δυστυχώς.
7. Θα συζητήσουμε με την Τεχνική Επιτροπή και την επιτροπή αγώνων για το
πως και εάν θα συνεχιστούν τα πρωταθλήματα. Αυτό ασφαλώς θα κριθεί
από τις αποφάσεις της κυβέρνησης εάν θα επιτρέψει τον Μάη ολική χρήση
των γηπέδων ή όχι. Υπενθυμίζω ότι η Ομοσπονδία μας απέστειλε στον
Υπουργό Υγείας σχετικές επιστολές.
8. Θα συναντηθώ κατ ιδίαν με τον νέο Δήμαρχο Αγίας Νάπας για να δούμε το
μέλλον του APHRODITE MEDITERRANEAN CUP στην Αγία Νάπα καθώς
και το γήπεδο στην περιοχή. Στείλαμε σχετικές επιστολές και στον ίδιο και
στον υφυπουργό τουρισμού. Το έχω ξεκαθαρίσει οι Διεθνείς μας Αγώνες θα
γίνονται και εάν η Αγία Νάπα δεν μπορεί ή δεν θέλει να τους φιλοξενεί τότε
θα βρεθεί λύση και ήδη το συζητώ με 2 Δήμους.
9. Θα συναντηθώ κατ ιδίαν με τον φίλο Δήμαρχο Γερμασόγειας για να
συνεχίσουμε από εκεί που αφήσαμε το θέμα του Ομοσπονδιακού γηπέδου
στη Λεμεσό.
10. Θα συνεχίσουν οι συζητήσεις με την κοινότητα του Φρενάρους για γήπεδο
στην Αμμόχωστο, ενώ θα πραγματοποιηθεί συναντήσει και στην κοινότητα
Τραχωνίου, η οποία φαίνεται να δείχνει ενδιαφέρον.
11. Θα μπουν επί τάπητος εκ νέου τα πρωτόκολλα με την Ελλάδα, Μάλτα και
Σερβία, ενώ θα δούμε ξανά την εκκρεμότητα με το Ισραήλ. Τα πρωτόκολλα
είναι μια οικονομική ανάσα για την Ομοσπονδία μας και μια καλή ευκαιρία
να ταξιδεύουν όσο περισσότεροι αθλητές μας αποκτώντας εμπειρίες.
12. Θα συνεχίσουν οι πιέσεις μας για τους στρατεύσιμους. Το ποδόσφαιρο έχει
κλέψει πάλι την μερίδα του λέοντος και η Πολιτεία επιτέλους πρέπει να
ενσκήψει. Σε αυτό τον γνώμονα θα δούμε και τη συμμετοχή μας στο
παγκόσμιο στρατιωτικό πρωτάθλημα.
13. Θα συνομιλήσω, αρχίζοντας από 2 Μαΐου, τηλεφωνικά με όλους τους
προέδρους Σωματείων μελών μας να δούμε τα προβλήματά που έχουν
προκύψει και πως μπορεί η Ομοσπονδία να συμβάλει. Με την ευχή οι
συναντήσεις να γίνουν σύντομα κατ ιδίαν.
14. Θα ξεκινήσουμε από βδομάδας συζητήσεις με τους ομοσπονδιακούς
προπονητές για να δούμε τη σταδιακή επανένταξη των αθλητών μελών της
Εθνικής μας με συγκεκριμένες ώρες προπονήσεις και σχετική άρση των
διαταγμάτων.
15. Θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε με τις διαπραγματεύσεις με την
Μεγάλη Βρετανία και την ιστορική αυτή συμφωνία.

Χορηγοί:
Χορηγός επικοινωνίας:

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 23931, 1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΛ.: +357 22449896, ΦΑΞ. :+357 22449897
Αμφιπόλεως 21, Γραφείο Β214, 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
E-mail: cafkotox@cytanet.com.cy
www.archery.org.cy

CYPRUS ARCHERY FEDERATION
P.O.BOX .23931, 1687 NICOSIA, CYPRUS
TEL.: +357 22449896, FAX.: +357 22449897
21 Amfipoleos Str. Office B214, 2025 NICOSIA, CYPRUS
E-mail: cafkotox@cytanet.com.cy
www.archery.org.cy

16. Με την ολική επιστροφή στην καθημερινότητα μας θα γίνει ένα πάρτυ για
όλους στη Λεμεσό με δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε αγώνες που θα
οργανώσει η επιτροπή παραδοσιακού τόξου με την οποία έχουμε ήδη
καταρτίσει έναν πρώτο σχεδιασμό.
17. Με την ολική επιστροφή στην καθημερινότητα μας θα πραγματοποιηθεί ο
αγώνας αναπτυξιακών ηλικιών και θα δοθεί εορταστικός χαρακτήρας αφού
θα σηματοδοτεί την λήξη της καραντίνας με στόχο να γεμίσει το γήπεδο
αθλητές και οι κερκίδες με θεατές.
18. Όλο το Διοικητικό συμβούλιο το οποίο μέχρι σήμερα έχει προσφέρει τα
μέγιστα για την ανάπτυξη του αθλήματος θα συνεδριάσει αμέσως μετά το
διάγγελμα της κυβέρνησης αρχές Μαΐου ώστε να δούμε όλες αυτές τις
εκκρεμότητες που προέκυψαν και πως η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει να
λειτουργεί ακόμη καλύτερα από προηγουμένως.
19. Θα ξεκινήσω συζητήσεις με την Επιτροπή ΑΜΕΑ για να επανακαθορίσουμε
τους στόχους και πως θα μπορέσουμε να προσφέρουμε την ομαλότερη
επιστροφή στα γήπεδα.
20. Θα συνεχίσω της συζητήσεις με την world Archery να δούμε πως ακριβώς
θα συνεχισθεί το 2020 ώστε να αναπρογραμματίσουμε τις αποστολές
εξωτερικού, αλλά και εάν ο δικός μας διεθνείς αγώνας θα μπορέσει να
δώσει λύσεις δεδομένων των εξαιρετικών καιρικών συνθηκών στην Κύπρο.
Αντιλαμβάνεστε πόση δουλειά έγινε, πόση δουλειά γίνεται όχι μόνο από εμένα
αλλά από όλους τους συνεργάτες μου. Είμαστε μια ομάδα και έτσι θα
συνεχίσουμε. Μην ξεχνάτε είμαστε εθελοντές και τούτο τον τόπο οι εθελοντές τον
στηρίζουν. Κύριοι των χιλιάδων ευρώ σε μισθούς της Βουλής, των Επιτρόπων και
της Κυβέρνησης οι εθελοντές σας χαιρετούν.
Με εκτίμηση

Θεοφυλάκτου Ανδρέας
Πρόεδρος
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