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Χορηγοί:  

Χορηγός επικοινωνίας:        

 
6 Αυγούστου 2020                                            Ref.:256/2020 
 
Σωματεία Μέλη 
της ΚΟΤΟΞ 
 
Αγαπητοί Φίλοι, 
 

 
Ημερίδες Αξιολόγησης Εθνικών Ομάδων και εξασφάλισης ανόδου  

από την Β’ στην Α’ κατηγορία 
 
Ενημερώνεστε ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν στο 
Ομοσπονδιακό γήπεδο στην Λευκωσία, 2 ημερίδες αξιολόγησης των εθνικών 
ομάδων για την επιλογή των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν την Κυπριακή 
Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε διεθνής αγώνες που πιθανόν να πραγματοποιηθούν 
κατά τον μήνα Οκτώβριο.  
 
Επίσης θα δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν και άλλοι αθλητές, εφόσον 
υπάρχει χωρητικότητα στο γήπεδο, με προτεραιότητα σε αυτούς της Β’ κατηγορίας 
που θέλουν να επιτύχουν τα όρια ανόδου για την Α’ κατηγορία. Όλοι οι αθλητές, 
εξαιρουμένων των εθνικών ομάδων θα πρέπει να καταβάλουν και το ποσό των €10 
για κάθε αγώνα σαν δικαίωμα συμμετοχής.   
 
Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. για ακύρωση του πρωταθλήματος δεν θα 
υποβαθμιστεί κανένας αθλητής της Α’ κατηγορία ενώ για τους αθλητές της Β’ 
κατηγορίας που δεν έχουν επιτύχει τα όρια, τουλάχιστον σε 2 αγώνες, θα έχουν την 
ευκαιρία να το πράξουν. Τα όρια ανόδου παραμένουν τα ίδια που αναφέρονται 
στους περσινούς κανονισμούς διεξαγωγής του πρωταθλήματος. 
 
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ημερίδων είναι: 

1. Κυριακή  06/09/2020 

2. Κυριακή  20/09/2020 

Αναλυτικό πρόγραμμα θα σταλεί αργότερα. 

Τονίζουμε ότι όλοι οι αθλητές ανεξαιρέτως θα πρέπει να έχουν Δελτίο Υγείας σε 
ισχύ και να το παρουσιάσουν πριν την έναρξη του αγώνα, όπως επίσης να φέρουν 
την στολή της εθνικής, όσοι έχουν κληθεί από τον Ομοσπονδιακό προπονητή, και 
οι υπόλοιποι του σωματείου τους. Τζην, παραλλαγή και μη αθλητικά παπούτσια 
απαγορεύονται.  
 

Όλα τα πιο πάνω θα τηρηθούν αυστηρά και όσοι δεν τα πληρούν δεν θα 
συμμετάσχουν στην ημερίδα. 
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Χορηγοί:  

Χορηγός επικοινωνίας:        

 
 
Στις Ημερίδες δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι  οι αθλητές/τριες από την Α’ και Β’ 
Κατηγορία. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις συμμετοχής θα είναι περισσότερες από 
τον μέγιστο αριθμό που επιτρέπει η ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα, το ΔΣ της 
Ομοσπονδίας θα αποφασίζει  για τον αριθμό των αθλητών που θα λάβουν μέρος. 
 
Για περισσότερες διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το γραφείο 
της Κυπριακής Ομοσπονδία Τοξοβολίας στο τηλέφωνο 22449896. 
 
 
 
 
Με εκτίμηση 

                                          
Θεοφυλάκτου Ανδρέας                           Νίκος Νικολάου 
      Πρόεδρος                Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 


