
 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Χορηγοί:  

Χορηγός επικοινωνίας:        

30 Ιουλίου 2020                                                                              Ref.246/2020 
 
Σωματεία Μέλη 
της ΚΟΤΟΞ 
  
Αγαπητοί φίλοι, 

Θέμα: Ομοσπονδιακό Γήπεδο-Εθνικές ομάδες. 

 
 Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 23 Ιουλίου έγινε νέα διαρρύθμιση του 
γηπέδου εν όψη της έναρξης των προπονήσεων της εθνικής ομάδας. Γι ‘αυτό το 
αριστερό μισό του γηπέδου θα είναι αποκλειστικά για τις εθνικές ομάδες. 

   
Κατά την διάρκεια των προπονήσεων των εθνικών ομάδων, οι αθλητές/τριες και τα 
σωματεία που θα κάνουν χρήση του άλλου μισού γηπέδου θα πρέπει να δείχνουν 
σεβασμό προς το έργο των εθνικών αλλά και του χώρου γενικότερα.  
 
Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους ότι στο γήπεδο θα τηρούνται κανόνες 
σεβασμού και αθλητοπρέπειας προς τον χώρο. Μερικά πράγματα που θέλουμε να 
τονίσουμε για αρχή είναι ότι: 
1. Στον αγωνιστικό χώρο απαγορεύεται να εισέρχονται γονείς ή και  φίλοι των    

αθλητών κατά την διάρκεια των προπονήσεων.   
2.  Απαγορεύεται να μετακινούνται καρέκλες εντός του αγωνιστικού χώρου.  
3. Απαγορεύονται οι φωνασκίες και οι θόρυβοι. 
4. Για την ανάγκη καλύτερης οργάνωσης στον χώρο και ειδικότερα κατά τις 

προπονήσεις των εθνικών ομάδων, θα πρέπει τα σωματεία και οι αθλητές που 
θα κάνουν χρήση του άλλου μισού γηπέδου να συνεργάζονται και να 
υπακούουν στις τυχόν υποδείξεις των υπευθύνων. 

5.  Όλοι να σέβονται το θέμα καθαριότητας του αγωνιστικού χώρου καθώς και των 
χώρων υγιεινής. 

 
Υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στον χώρο του ομοσπονδιακού γηπέδου   και 
ειδικότερα στις προπονήσεις των εθνικών ομάδων θα είναι οι προπονητές της 
προπονητικής ομάδας της ΚΟΤΟΞ.    
 
Παρακαλώ όπως ενημερωθούν όλοι οι αθλητές  
 
Για περισσότερες διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το γραφείο 
της Κυπριακής Ομοσπονδία Τοξοβολίας στο τηλέφωνο 22449896. 
 
Με εκτίμηση 

                                          
Θεοφυλάκτου Ανδρέας                           Νίκος Νικολάου 
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Χορηγοί:  

Χορηγός επικοινωνίας:        

      Πρόεδρος          Γραμματέας 


