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04 Οκτωβρίου 2021 Ref.351/2021 
 
Μέλη  
Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας  
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 

ΘΕΜΑ: Κανονισμοί διεξαγωγής του πρωταθλήματος Τοξοβολίας 2021-22   
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής μας με αρ.329/2021, 
σας πληροφορούμε ότι το πρωτάθλημα όπως σας έχει σταλεί, θα εφαρμοστεί για 
την νέα αγωνιστική περίοδο 2021-22, με μοναδική αλλαγή την μείωση των αγώνων 
στις ακαδημίες ΑΜΕΑ από 6 σε 4.  
 
Ευχαριστούμε τα 4 μέλη που έχουν αποστείλει απόψεις, απορίες και εισηγήσεις, τις 
οποίες παραθέτουμε πιο κάτω μαζι με τις διευκρινήσεις της Ομοσπονδίας: 
 

1. Στην εισήγηση το πρωτάθλημα να διεξαχθεί όπως πριν το 2019, η έγκριση 
του νέου Παγκύπριου Πρωταθλήματος πέρσι από το Δ.Σ. και την πλειοψηφία 
των μελών όπως και η ξανά επικύρωση του τόσο από το νέο Δ.Σ. και την 
πλειοψηφία των μελών δεν μας επιτρέπει να επιστρέψουμε πίσω αλλα ούτε 
και χρειάζεται οποιεσδήποτε άλλες συναντήσεις και χρονοτριβή.  

2. Το νέο Πρωτάθλημα θα είναι Παγκύπριο για όλες τις κατηγορίες και οι 
αγώνες θα διεξάγονται σε όλες τις πόλεις και όχι μόνο στο γήπεδο στην 
Λευκωσία, όπως κάποιοι εσφαλμένα διαδίδουν. Πουθενά δεν αναφέρετε ότι 
θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το γήπεδο στην Λευκωσία. Καλούμε ξανά 
όλα τα μέλη να μας υποδείξουν χώρους σε όλες τις πόλεις που μπορούν να 
διεξαχθούν αγώνες αλλά να αναλάβουν και το στήσιμο του γηπέδου με την 
αντίστοιχη αποζημίωση. Όλα τα υλικά και τα έξοδα των κριτών, γραμματείας 
γυμνασίαρχου και αθλοθέτηση θα τα αναλάβει η Ομοσπονδία.  

3. Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για την πανδημία, στα γήπεδα τοξοβολίας 
μπορούν να πραγματοποιηθούν αγώνες με την συμμετοχή μέχρι 40 ατόμων. 
Στην πολυάριθμη κατηγορία του Ολυμπιακού τόξου Ανδρών, Γυναικών και 
U21(Εφήβων ανδρών/γυναικών), που αγωνίζονται στην ανοικτή κατηγορία 
στην ίδια απόσταση, θα πρέπει να αγωνίζονται την ίδια μέρα, ώρα και τόπο. 
Επειδή ήδη έχουν δηλωθεί πέραν των 50 αθλητών/τριών και μαζι με τους 
αθλητές/τριες U18 ξεπερνούν τα 70 άτομα, ζητήθηκε προς το παρών, ειδική 
άδεια από το Υπουργείο Υγείας, για να διεξαχθούν οι αγώνες τους στο 
Ομοσπονδιακό γήπεδο στην Λευκωσία, με την δυνατότητα ταυτόχρονης 
παρουσίας μέχρι 80 ατόμων. Εάν υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί 
μεγάλο γήπεδο σε άλλη πόλη, διαστάσεις γηπέδου ποδοσφαίρου, τότε να 
μας το δηλώσετε και θα ζητήσουμε ειδική άδεια για να μπορεί να διεξαχθεί 
και εκεί αγώνας της συγκεκριμένης κατηγορίας. Σε όλες τις άλλες κατηγορίες 
έχουν δηλωθεί γύρω στα 40 άτομα, οπόταν μπορουν να διεξαχθούν σε όλα 
τα γήπεδα, αλλά με διαφορετικούς αγώνες, μέρες και ώρες για κάθε 
κατηγορία ξεχωριστά. 
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4. Αναγκαστικά στο νέο Πρωτάθλημα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
περισσότεροι αγώνες λόγω των περιοριστικών μέτρων, οπόταν συνεπάγετε 
αύξηση του κόστους διεξαγωγής τους. Γι’ αυτό έχει αποφασιστεί μια μικρή 
αύξηση στο κόστος της ετήσιας κάρτας (season card) για κάλυψη των 
εξόδων. 

5. Οι ηλικιακές κατηγορίες διαφοροποιούνται, σύμφωνα με πρόσφατη 
απόφαση της Παγκόσμια Ομοσπονδία Τοξοβολίας σε, U18 και  U21 που 
αντιστοιχούν στις παλιές κατηγορίες των Cadet και Junior αντίστοιχα.   

6. Αρχικά το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει με τις κατηγορίες Archery Super League 
- OPAP και Archery League – Relax Pools ενώ οι άλλες 2 κατηγορίες θα 
ακολουθήσουν.  

 
Συγκεκριμένα σας πληροφορούμαι ότι το Σαββατοκύριακο 16-17/10/2021 
προγραμματίζεται ο πρώτος αγώνας Πρωταθλήματος για τις κατηγορίες Archery 
Super League - OPAP και Archery League – Relax Pools που θα διεξαχθεί στο 
Ομοσπονδιακό γήπεδο στην Λευκωσία. Λογω των περιοριστικών μέτρων ο αγώνας 
θα διεξαχθεί σε δυο μέρες και συγκεκριμένα το Σάββατο 16/10/21 θα γίνει 
ολοήμερος αγώνας για τους αθλητές/τριες του σύνθετου τόξου της  Archery Super 
League – OPAP μαζι με την κατηγορία  Archery League – Relax Pools και την 
Κυριακή 17/10/21 θα αγωνιστούν οι αθλητές/τριες του Ολυμπιακού τόξου της 
κατηγορίας Archery Super League – OPAP. Αναλυτικό πρόγραμμα θα σας σταλεί 
εντός των ημερών. 
 
Καταλήγοντας πρέπει να γίνει από όλους κατανοητό ότι γίνονται αρκετές αλλαγές 
στο νέο πρωτάθλημα με σκοπό την βελτίωση του αθλήματος. Σίγουρα κάθε αλλαγή 
έχει τα προβλήματα της και είμαστε αποφασισμένοι να τα επιλύσουμε με καλή 
συνεννόηση και συνεργασία με όλα τα μέλη και συνεργάτες του αθλήματος. Γι’ αυτό 
ζητούμε την συμμόρφωση προς τους κανονισμούς του Πρωταθλήματος αλλα και 
την βοήθεια σας για να επιτύχει. Οι ελάχιστοι επικριτές πάσας ενέργειας της 
Ομοσπονδίας ας σταματήσουν τις απρεπείς και συνήθως αναληθείς αναρτήσεις 
γιατί δεν πρόκειται να γίνουν ανεχτές τέτοιες ενέργειες πλέον. Όσοι έχουν 
εισηγήσεις και απόψεις, είναι ευπρόσδεκτες μέσω της ιεραρχίας και τους επίσημους 
εκπροσώπους κάθε μέλους και σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνονται πάντοτε 
υπόψη και συζητούνται. 
 
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινήσεις. 
 
 
Με εκτίμηση 

                                                 
Ανδρέας Θεοφυλάκτου                       Νίκος Νικολάου 
      Πρόεδρος          Γενικός Γραμματέας 


