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Χορηγοί:   

 

03 Ιανουαρίου 2022                        Ref.:002/2022  
 
Μέλη Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας  
 
Αγαπητοί φίλοι,  
 

ΘΕΜΑ: 3ος Αγώνας του 30ου Παγκύπριου Πρωταθλήματος Τοξοβολίας 2021-22 
για τις κατηγορίες Archery Super League – OPAP και  

Archery League – Relax Pools, 15-16/01/2022. 
 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας ανακοινώνει, με κάθε επιφύλαξη εν όψη και των 
νέων υγειονομικών μέτρων που πιθανόν να επιβληθούν από το κράτος, την 
διεξαγωγή του 3ου Αγώνα του 30ου Παγκύπριου Πρωταθλήματος Τοξοβολίας 2021–22 
με Ομαδικό (3Χ3) για τις κατηγορίες Archery Super League – OPAP και Archery League 
– Relax Pools που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 15-16/01/2022 στο 
Ομοσπονδιακό γήπεδο στην Λευκωσία.  
 
Σύμφωνα με τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα και το υγειονομικό πρωτοκόλλο που 
εγκρίθηκε για το συγκεκριμένο γήπεδο, ο αγώνας θα διαρκέσει δυο (2) μέρες.  
 
Τυχόν αυστηροποίησει των μέτρων, που δεν θα μας επιτρέψουν να 
πραγματοποιήσουμε τον αγωνα, τότε αναγκαστικά θα αναβληθεί για αργότερα. 
 
Αναλυτικά το πρόγραμμα του αγώνα:  
 
Σάββατο 15/01/2022 – ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ Archery Super League – OPAP και ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Archery League – Relax Pools 
08:00-08:30 Έλεγχος Δελτίων Υγείας ΚΟΑ, Εξοπλισμού και πληρωμές  
08:30-08:50 Προθέρμανση  
08:50-09:00 Συνάντηση Αρχηγών (Captain’s meeting)  
09:00 Έναρξη Αγώνα προκριματικού γύρου  
Ο Ολυμπιακός Γύρος για όλες τις κατηγορίες θα αρχίσει όταν θα είναι έτοιμοι οι Κριτές και 
η Γραμματεία.  
 
Κυριακή 16/01/2022 –ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ Archery Super League – OPAP 
08:00-08:30 Έλεγχος Δελτίων Υγείας ΚΟΑ, Εξοπλισμού και πληρωμές  
08:30-08:50 Προθέρμανση  
08:50-09:00 Συνάντηση Αρχηγών (Captain’s meeting)  
09:00 Έναρξη Αγώνα προκριματικού γύρου 
Ο Ολυμπιακός Γύρος για όλες τις κατηγορίες θα αρχίσει όταν θα είναι έτοιμοι οι Κριτές και 
η Γραμματεία.  
 
Σημαντική σημείωση:  
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον νέο κανονισμό που εγκρίθηκε από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία στο κογκρέσο τον Σεπτέμβριο 2021 στην Αμερική, που αφορά την μείωση 
του χρόνου βολής στα 30 δευτερόλεπτα για κάθε βέλος. 
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Χορηγοί:   

 

Και τις δυο μέρες και σε όλες τις κατηγορίες όπου υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός 
ομάδων, θα διεξαχθεί, σύμφωνα με την προκήρυξη του 30ου Παγκύπριου Πρωταθλήματος 
2021-2022, Ομαδικό (3Χ3).  
 
Επειδή ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό 
χώρο για αγώνες τοξοβολίας στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις στη Λευκωσία είναι μόνο 
80, στον αγωνιστικό χώρο θα βρίσκονται μόνο οι αθλητές/τριες και οι κριτές.  
Επίσης κατά την διάρκεια του αγώνα οι αθλητές/τριες θα αγωνίζονται εναλλάξ σε ομάδες 
μέχρι 40 άτομα, δηλαδή AB CD (βλέπε Υγειονομικό Πρωτόκολλο).  
 
Αν οι συμμετοχές των αθλητών/τριών δεν επιτρέπουν την παρουσία άλλων ατόμων στον 
αγωνιστικό χώρο, τότε παρακαλούνται οι προπονητές και εκπρόσωποι των σωματείων να 
παραμείνουν στον χώρο της καντίνας. Επίσης 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 όσων έχουν δικαίωμα να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι θα πρέπει 
να φέρουν μάσκα, εκτός από τους αθλητές/τριες την ώρα της βολής και να τηρούνται 
αποστάσεις.  
 
Παράλληλα τα σωματεία έχουν υποχρέωση να παρουσιάσουν έγκυρο Δελτίο Υγείας του 
ΚΟΑ για έλεγχο, στον κριτή του αγωνα ή σε άτομο που θα τους υποδείξει, για όλους τους 
αθλητές/τριες τους, που θα αγωνιστούν.  
 
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων όσοι δεν έχουν “Safepass” δεν θα τους επιτραπεί η 
είσοδος. Επίσης όσα σωματεία αποφεύγουν να παρουσιάσουν έγκυρο Δελτίο Υγείας για 
τους αθλητές/τριες τους, τότε δεν θα τους επιτραπεί να αγωνιστούν. Το ίδιο ισχύει και για 
όσους  αθλητές/τριες δεν φέρουν την στολή του σωματείου τους.  
 
Άτομα τα οποία δεν τηρούν τα πιο πάνω θα τους ζητηθεί να αποχωρήσουν. 
 
Παρακαλούνται τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας να καταχωρήσουν το Δελτίο 
Συμμετοχής των αθλητών/αθλητριών τους μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ, 10/01/2022 η ώρα 24:00 
μέσω της εφαρμογής στην σελίδα https://earcherycyprus.com με τους κωδικούς του 
Υπεύθυνου Χειρισμού Δελτίου Συμμετοχής του Σωματείου σας. Όσα Δελτία Συμμετοχής 
δεν έλθουν στον καθορισμένο χρόνο δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση.  
 
Καλούνται τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας όπως διευθετήσουν πριν τον αγώνα την 
καταβολή των €80 για κάθε αθλητή/τρια για την Season Card. Οι πληρωμές παρακαλούμε 
όπως γίνουν με τραπεζική επιταγή ή με μεταφορά μέσω τραπέζης. Αθλητής/τρια που δεν 
έχει πληρώσει την Season Card δεν θα του/της επιτραπεί να αγωνιστεί. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες για τον λογαριασμό της Ομοσπονδίας παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε με το γραφείο της Ομοσπονδίας στο τηλέφωνο 22449896.  
 
Εκ του Διοικητικού Συμβούλιου  
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας 


