
Θέμα: Εθνικές Ομάδες 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα στα πλαίσια της περαιτέρω αναβάθμισης των εθνικών ομάδων 

η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας προχωρεί στις πιο κάτω σημαντικές ανακοινώσεις: 

 Δημιουργία Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, η οποία, θα αποτελείται από τον εκάστοτε 

Τεχνικό Σύμβουλο, τον Ομοσπονδιακό Προπονητή και εκπρόσωπο των αθλητών της 

Εθνικής και Προ-Εθνικής ομάδας, που θα εκλέγεται απευθείας από αυτούς. Αρμοδιότητα 

της Επιτροπής είναι ο καθορισμός των ορίων εισδοχής στην Προ-Εθνική και Εθνική ομάδα, 

σύμφωνα με τις πρόσφατες αποδόσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι προτάσεις της 

Επιτροπής θα υποβάλλονται μέσω της Τεχνικής Επιτροπής, σαν εισήγηση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο για έγκριση. 

 

 Η αρχική πρόταση των ορίων για εισδοχή στην Προ-Εθνική ομάδα αναφέρονται στον 

πίνακα πιο κάτω: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΙΟ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΙΟ ΕΙΣΔΟΧΗΣ 

RM 590 CM 665 

RW 570 CW 655 

RJM 580 CJM 655 

RJW 560 CJW 645 

RCM 590 CCM 645 

RCW 570 CCW 635 

 

Αθλητής που πετύχει τα πιο πάνω όρια, σε επίσημο αγώνα της Ομοσπονδίας, αυτόματα θα 

καλείται στο κλιμάκιο της Προ-εθνικής ομάδας.  

Σημ. Αθλητής της Προ-Εθνικής ομάδας που δεν επιβεβαιώνει τα όρια μέσα στο χρονικό διάστημα 

μέχρι το τέλος του εξαμήνου, δεν θα συνεχίζει στην Προ-Εθνική ομάδα, αλλά θα έχει την 

δυνατότητα στο επόμενο εξάμηνο, να επιστρέψει εάν πετύχει τα όρια. 

Κίνητρα Προ-Εθνικής ομάδας: 

1. Αθλητής και αθλήτρια που θα εισέρχεται στην προεθνική ομάδα θα λαμβάνει από την 

Ομοσπονδία 2 φανέλες προεθνικής και 2 φανέλες προπόνησης. 

2. Οι αθλητές της Προεθνική ομάδας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ειδικά Καμπ σε 

Κύπρο και εξωτερικό, σεμινάρια διατροφής και αθλητικής ψυχολογίας και συμμετοχή στο 

σεμινάριο Ολυμπιακής Παιδείας που θα πραγματοποιείται απευθείας από την Ολυμπιακή 

Ακαδημία. 

3. Στους αθλητές της Εθνικής και Προεθνική ομάδας θα γίνεται αξιολόγηση της φυσικής τους 

κατάστασης με σκοπό να δοθούν κατάλληλες οδηγίες προς βελτίωση. Η βελτίωση θα 

παρακολουθείτε σε μηνιαία βάση, με τεστ κατάλληλα προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά 

του κάθε αθλητή, και σε σχέση πάντα με τους στόχους της εθνικής ομάδας. 

Σημ. Τα κίνητρα παραχωρούνται μόνο μια φορά στον κάθε αθλητή.  

Η αξιολόγηση Φυσικής κατάστασης, θα πραγματοποιείται με την εισδοχή του αθλητή στην Προ – 

Εθνική ομάδα, με σκοπό να εκτιμηθεί η αρχική του φυσική κατάσταση.  



Η αξιολόγηση Φυσικής κατάστασης θα περιλαμβάνει:  

1. Διάνυση απόστασης σε χρόνο 15 λεπτών  (επιλογή βάδισμα ή τρέξιμο)    

2. αξιολόγηση ισχύος κοιλιακών μυών ,με την μέθοδο σανίδα (μέγιστη διάρκεια)    

3. Κάμψεις χεριών και τάσεις, σε μέγιστος αριθμός επαναλήψεων σε χρονική διάρκεια ενός 

(1) λεπτού και  

4. Ισορροπία σε μέγιστο χρόνο ενός (1) λεπτού σε αριστερό και δεξί πόδι.  

 

 Η αρχική πρόταση των ορίων για εισδοχή στην Εθνική ομάδα αναφέρονται στον πίνακα 

πιο κάτω: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΙΟ 3Χ72ΒΕΛΗ Μ.Ο. 1Χ72 ΒΕΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΙΟ 3Χ72ΒΕΛΗ Μ.Ο. 1Χ72 ΒΕΛΗ 

RM 1920  640 CM 2070 690 

RW 1875 625 CW 2040 680 

RJM 1890 630 CJM 2025 675 

RJW 1860 620 CJW 1995 665 

RCM 1920 640 CCM 1950 650 

RCW 1875 625 CCW 1920 640 

 

Τα πιο πάνω όρια πρέπει να επιτευχθούν σε τουλάχιστον ένα επίσημο αγώνα πρωταθλήματος 

της Κ.Ο.ΤΟΞ. και στις ημερίδες αξιολόγησης της Προ-Εθνικής ομάδας, στις οποίες έχουν 

υποχρέωση να συμμετάσχουν όλοι οι αθλητές της Προ-Εθνικης ομάδας. 

Σημ. Τα παραπάνω όρια θα μπορούν να τα πετύχουν οι αθλητές στην περίοδο των 6 μηνών έκτος 

των περιπτώσεων όπου διεθνείς υποχρεώσεις επιβάλουν σύμφωνα με την ημερομηνία τελικής 

δήλωσης συμμετοχής, να συμπτυχθεί το παραπάνω χρονικό διάστημα.  

Κίνητρα Εθνικής Ομάδας:  

1. Με την εισδοχή τους στην εθνική ομάδα οι αθλητές/τριες θα λαμβάνουν το ποσό των 600 

ευρώ (300 με την εισδοχή και άλλα 300 τέλος του έτους και εφόσον ο αθλητής προπονείται 

κανονικά με βάση το πρόγραμμα που του δίνεται από την ομοσπονδιακή ομάδα και δεν 

έχει υποπέσει σε αθλητικά παραπτώματα). 

2. Οι αθλητές/τριες της Εθνικής ομάδας θα λαμβάνουν πλήρες αθλητικό σετ γνωστής 

εταιρείας αθλητικών ειδών πού περιλαμβάνει: 

 

i. 1 σετ φόρμας 

ii. 3 φανέλες αγώνα 

iii. 2 φανέλες προπόνησης 

iv. 1 ζευγάρι παπούτσια 

v. 1 τσάντα ώμου 

vi. 3 ζευγάρια κάλτσες 

vii. 1 φούτερ 

viii. 1 αδιάβροχο 

 

3. Οι αθλητές/τριες της Εθνικής θα έχουν πρόσβαση σε διατροφολόγο, αθλητικό ψυχολόγο, 

γυμναστήριο, φυσιοθεραπευτή. 

4. Επίσης η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι όποιοι αθλητές/τριες καταρρίψουν ρεκόρ θα 

λαμβάνουν αναμνηστικό δίπλωμα καθώς και το ποσό των 100 ευρώ. 



5. Παράλληλα, κάθε σωματείο που έχει αθλητή/τρια στην Εθνική θα λαμβάνει ένα στόχο foam 

μαζί με τετραπόδι καθώς και 10 faces. 

Σε συνέχεια των παραπάνω θα σας αποσταλούν παραδείγματα προγραμμάτων, τα οποία έχουν 

δοθεί σε αθλητές της Προ–Εθνικής ομάδας. Τα προγράμματα σε συνεργασία με τους 

σωματειακούς προπονητές, θα προσαρμοστούν στον χρόνο που διαθέτουν οι αθλητές και 

αναλόγως τους προσωπικούς στόχους του κάθε αθλητή. Στόχος των προγραμμάτων είναι η 

βελτίωση της φυσικής κατάστασης των αθλητών, αφού πρώτα προηγηθούν τα τεστ φυσικής 

κατάστασης από την προπονητική ομάδα με σκοπό να εκτιμηθεί η αρχική κατάσταση του κάθε 

αθλητή. Στην συνέχεια θα δοθούν οδηγίες προσαρμοσμένες, στις ιδιαιτερότητες του κάθε αθλητή.   

 
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 


