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Χορηγοί:  

Χορηγός επικοινωνίας:        

 
03 Σεπτεμβρίου 2020 Ref.:279/2020 
 
Σωματεία Μέλη  
Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας  
 
Αγαπητοί Φίλοι, 
 

 
ΘΕΜΑ: 1η Ημερίδα Αξιολόγησης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας  

την 6η Σεπτεμβρίου 2020 
 
Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής σχετικά με το πιο πάνω θέμα η Κυπριακή 
Ομοσπονδία Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ) σας πληροφορεί τα πιο κάτω:    
 
1. Επισυνάπτεται η κλήρωση των αθλητών που κλήθηκαν από τον Ομοσπονδιακό 

προπονητή και δηλώθηκαν από τα σωματεία τους ότι θα συμμετάσχουν όπως επίσης 
και αθλητές/τριες της Β’ Κατηγορίας που προσπαθούν να επιτύχουν τα όρια ανόδου 
στην Α’ Κατηγορία και έχουν εγκριθεί να αγωνιστούν. Ευχαριστούμε την συντριπτική 
πλειοψηφία των σωματείων που κατανοώντας το πρόβλημα χωρητικότητας λόγο των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων δεν έχουν δηλώσει αθλητές που δεν εμπίπτουν στις 
επιλογές της ανακοίνωσης μας. Παρολ’ αυτά αρκετοί Προέδροι και μέλη Δ.Σ. των 
σωματείων, έχουν επικοινωνήσει επίσημα με την Ομοσπονδία και έχουν 
παρακαλέσει όπως δωθεί το δικαίωμα και σε άλλους αθλητές/τριες της Α’ και Β’ 
κατηγορίας να αγωνιστούν για σκοπούς προπόνησης. Σεβόμενοι την επιθυμία των 
σωματείων θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθεί ακόμη μια ημερίδα στην οποία 
θα μπορούν ολοι οι αθλητές Α’ και Β’ κατηγορίας να συμμετάσχουν με προτεραιότητα 
σε αυτούς που δεν αγνίστηκαν στις άλλες δυο.  

2. Λογο του καύσωνα η ημερίδα της ερχόμενης Κυριακής θα ξεκινήσει 30 λεπτά 
νωρίτερα ενώ θα τηρηθούν αυστηρά οι κανονισμοί για τις αποστάσεις εντός του 
αγωνιστικού χώρου. Σίγουρα ανα πασα στιγμή δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 
άτομα ενώ οι αθλητές θα αγωνίζονται μόνο 2 σε κάθε στόχο και θα ρίχνουν εναλλάξ.  
 
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: 

 
07:30-08:30  Έλεγχος Δελτίων Υγείας ΚΟΑ, Εξοπλισμού και πληρωμές  

08:30-08:50  Προθέρμανση (3 βολές)  

08:50-09:00  Συνάντηση Αρχηγών Σωματείων 

09:00    Έναρξη Αγώνα προκριματικού γύρου όλων των κατηγοριών 

(2x70/60/50m). 

Ο Ολυμπιακός Γύρος για όλες τις κατηγορίες θα αρχίσει όταν θα είναι έτοιμοι οι Κριτές και η 
Γραμματεία. 
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Χορηγοί:  

Χορηγός επικοινωνίας:        

3. Ο Ομοσπονδιακός Προπονητής ΑΜΕΑ κ. Σάββας Λακερίδης προγραμματίζει 
συνάντηση με ολους τους αθλητές/τριες ΑΜΕΑ και των προπονητών τους. Επίσης 
έχει καταρτήσει πρόγραμμα προπονήσεων και ημερίδων αποκλειστικά για τους 
αθλητές/τριες ΑΜΕΑ (πρόγραμμα επισυνάπτεται). 

 
Υπενθυμίζουμε ότι οι αθλητές/τριες της Β’ Κατηγορίας που θα συμμετάσχουν, θα πρέπει 
απαραίτητα να φέρουν την στολή του σωματείου τους και να καταβάλουν το ποσό των €10 
σαν κόστος συμμετοχής. Επίσης ολοι οι αθλητές ανεξαιρέτως πρέπει να έχουν μαζί τους 
έγκυρο Δελτίο Υγείας από τον ΚΟΑ.  
 
Επαναλαμβάνουμε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πανδημία σύμφωνα 
με τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις ανακοινώσεις του ΚΟΑ.  
Γι’ αυτό θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος κατά την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο ούτος ώστε 
να μην ξεπερνά τα 50 άτομα ανά πάσα στιγμή. Στον αγωνιστικό χώρο θα εισέρθουν μόνο 
οι αθλητές, οι Ομοσπονδιακοί προπονητές, οι κριτές και η γραμματεία. Όλοι οι υπόλοιποι 
θα παραμείνουν στον χώρο της καντίνας. 
   
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασίας σας. 
 
 
 
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 


