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Χορηγοί:   

24 Σεπτεμβρίου 2021 Ref.334/2021 
 
Μέλη  
Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας  
 
Αγαπητοί Φίλοι, 
 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για Ημερίδα Αξιολόγησης 26 Σεπτεμβρίου 2021 
 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας σας πληροφορεί ότι η Ημερίδα της ερχόμενης  
Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021, στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις στη 
Λευκωσία θα διεξαχθεί κανονικά όπως ανακοινώθηκε, δηλαδή μόνο το πρωί της 
Κυριακής. 
 

Επειδή ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται στον 
αγωνιστικό χώρο για αγώνες τοξοβολίας στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις στη 
Λευκωσία καλύπτεται ήδη από τους αθλητές/τριες, στον αγωνιστικό χώρο θα 
βρίσκονται μόνο οι αθλητές/τριες και οι κριτές. Όλοι οι προπονητές και εκπρόσωποι 
σωματείων μπορούν να παραμείνουν στον χώρο της καντίνας. Για αποφυγή 
συνωστισμού δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα θεατές/φίλαθλοι. 
 

Θα τηρηθούν αυστηρά τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, γι’ αυτό κατά την 
είσοδο όλων ανεξαιρέτως θα γίνεται έλεγχος “safepass”, θερμομέτρηση και 
καταγραφή στο παρουσιολόγιο. Όλοι θα πρέπει να φέρουν μάσκα, εκτός από τους 
αθλητές/τριες την ώρα της βολής και να τηρούνται αποστάσεις. 
 

Επιπρόσθετα θα γίνει όπως πάντα και έλεγχος για έγκυρα Δελτία Υγείας του ΚΟΑ 
από όλους τους αθλητές/τριες. 
 

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων όσοι δεν έχουν “safepass” δεν θα τους επιτραπεί η 
είσοδος ενώ όσοι αθλητές/τριες δεν έχουν δελτίο υγείας ή δεν φέρουν την στολή του 
σωματείου τους, δεν θα τους επιτραπεί να αγωνιστούν. Επίσης τα σωματεία είναι 
υπεύθυνα για όσους αθλητές/τριες δήλωσαν και περιλαμβάνονται στην λίστα με την 
κλήρωση των στόχων που επισυνάπτεται, να πληρώσουν €10, ανεξάρτητα εάν για 
οποιοδήποτε λόγο δεν αγωνιστούν.   
 

Άτομα τα οποία δεν τηρούν τα πιο πάνω θα τους ζητηθεί να αποχωρήσουν. 
 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεση σας.  
 
 
Με εκτίμηση 

                                                 
Θεοφυλάκτου Ανδρέας                       Νίκος Νικολάου 
      Πρόεδρος          Γενικός Γραμματέας 


