
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ  23931,  1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ           

ΤΗΛ.: +357  22449896,   ΦΑΞ. :+357  22449897 
Αμφιπόλεως 21, Γραφείο Β214, 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ 

E-mail: info@archery.org.cy 
www.archery.org.cy                                                         

 

 

CYPRUS ARCHERY FEDERATION 
P.O.BOX .23931,   1687 NICOSIA, CYPRUS                                                    
TEL.: +357  22449896,  FAX.: +357  22449897 
21 Amfipoleos Str. Office B214, 2025 NICOSIA, CYPRUS    
E-mail: info@archery.org.cy 
www.archery.org.cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Χορηγοί:  

 

28 Φεβρουαρίου 2022                    Ref.:045/2022 

Μέλη Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας 

Αγαπητοί φίλοι, 

 
 

ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιλογής αποστολών σε διεθνείς αγώνες  
 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, 

ανακοινώνετε η διαδικασία επιλογής αθλητών/τριών που θα στελεχώνουν τις αποστολές σε 

διεθνείς αγώνες που πιθανόν να συμμετάσχει. 

 

Συγκεκριμένα έγινε αποδεκτή η πρόταση του Τεχνικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας κ. Α. 

Νασούλα με την σύμφωνο γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής και όλης της προπονητικής 

ομάδας.  

 

Αναλυτικά η διαδικασία επιλογής αποστολών σε διεθνείς αγώνες  
 

1. Η επιλογή θα προκύψει μέσα από αγώνες επίλεκτων όπου θα συμμετέχουν αθλητές 

και αθλήτριες ολυμπιακού και σύνθετου τόξου, οι οποίοι έχουν πετύχει την επίδοση 

που έχει καθορισθεί.  

 

2. Θα διεξαχθούν συνολικά  τέσσερις  αγώνες επίλεκτων. 

Θα διαρκούν μία ημέρα, θα γίνονται παρουσία κριτή, με την χρήση χρονομέτρων  και 

επίσημων φύλλων αγώνα τα οποία θα υπογράφονται στο τέλος και από τον κριτή.  

Οι ημερομηνίες των αγώνων είναι :  

 

 1ος  Αγώνας επίλεκτων  Α-Γ Σάββατο      5/3/22 

           2ος  Αγώνας επίλεκτων  Α-Γ  Σάββατο    19/3/22 

           3ος  Αγώνας επίλεκτων  Α-Γ  Κυριακή     17/4/22(πιθανή αλλαγή) 

           4ος  Αγώνας επίλεκτων  Α-Γ  Κυριακή     15/5/22 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ. 

 

Για την επιλογή αθλητών/τριών οι οποίοι  θα συμμετέχουν: 

 

Α.  Για πιθανούς αγώνες τον Απρίλιο, θα υπολογιστούν οι επιδόσεις των αθλητών 

ως εξής:  Από τους δύο αγώνες επίλεκτων  6/3 και 20/3  θα αξιολογηθεί η καλύτερη 

επίδοση που θα πετύχει αθλητής ή αθλήτρια στο σύνολο του γύρου κατάταξης στον 

έναν από τους δύο αγώνες . 
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Β.  Για πιθανούς αγώνες τον Μάϊο η επιλογή των αθλητών/τριών θα προκύψει από 

τους τρείς πρώτους  αγώνες επίλεκτων   5/3 , 19/3 , 17/4  από τους οποίους  θα 

αξιολογούνται αθροιστικά οι δύο καλύτερες επιδόσεις που θα επιτευχθούν στον γύρο 

κατάταξης    π.χ.   ένας αθλητής πετυχαίνει  τις παρακάτω επιδόσεις:  Στον πρώτο 

αγώνα 640 , στον δεύτερο   615 και στον τρίτο 625 , η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων θα γίνει αθροιστικά από τις δύο καλύτερες επιδόσεις δηλαδή 640 

+625=1265. 

 

Γ.  Για τους διεθνείς αγώνες από Ιούνιο η επιλογή των αθλητών θα προκύψει από  

τους 2ο , 3ο, και 4ο αγώνα επίλεκτων , όπου θα αξιολογηθούν αθροιστικά  πάλι  οι 

δύο από τις τρείς καλύτερες επιδόσεις στους γύρους κατάταξης  σύμφωνα με το 

παραπάνω παράδειγμα . 

 

Δ. Για τους διεθνείς αγώνες Νέων θα εφαρμοστεί ανάλογο σύστημα το οποίο θα 

περιλαμβάνει αγώνες μεταξύ των επίλεκτων νέων αθλητών. Ως αγώνες επίλεκτων 

νέων θα γίνουν  τρείς από τους οποίους θα αξιολογούνται οι δύο καλύτερες 

επιδόσεις. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων επίλεκτων νέων είναι : 

             1ος  Αγώνας  επίλεκτων U18  Σάββατο     16/4/22(πιθανή αλλαγή) 

             2ος  Αγώνας  επίλεκτων U18  Σάββατο     14/5/22 

             3ος  Αγώνας επίλεκτων  U18  Σάββατο     28/5/22    

 

Ε. Για την επιλογή  αθλητών για τους παγκόσμιους πανεπιστημιακούς  αγώνες θα 

καταρτιστεί πίνακας με τους αθλητές/τριες–φοιτητές/τριες– μαθητές/τριες και τις 

επιδόσεις τους. Στην συνέχεια και για σκοπούς διαφάνειας στην επιλογή θα 

επιλεγούν αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην 

Πανεπιστημιάδα και παρουσιάζουν  την καλύτερη επίδοση σε έναν από τους δύο 

τελευταίους αγώνες επίλεκτων των κατηγοριών ανδρών-γυναικών  (17/4 και 15/5) και 

σε έναν αγώνα από τους δύο τελευταίους  αγώνες επίλεκτων νέων( 15/5 και 29/5). 

 

ΣΤ. Για την επιλογή αθλητών/τριών που θα συμμετέχουν στον διεθνή αγώνα  

APHRODITE 2022 η επιλογή θα προκύψει με αγώνες επίλεκτων οι οποίοι θα 

διεξαχθούν στο δεύτερο εξάμηνο αξιολογήσεων . 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

-Μετά από κάθε αγώνα του πρωταθλήματος θα αξιολογούνται οι επιδόσεις και θα 

καλούνται στην ομάδα επίλεκτων όσοι αθλητές  πετύχουν τα απαιτούμενα όρια . 

 

-θα δίδεται μεγαλύτερη βάση στην αξιολόγηση του γύρου κατάταξης γιατί  αυτό είναι 

το πρώτο κριτήριο προκειμένου  να διαφανεί το επίπεδο του/της αθλητή/τριας και 
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φυσικά οι δυνατότητες που έχουν με την επίδοση αυτή να αγωνιστούν στον 

ολυμπιακό γύρο του διεθνή αγώνα που θα συμμετέχουν. 

 

- Σε περίπτωση  ισοβαθμίας δύο η περισσοτέρων αθλητών/τριών θα διεξάγεται 

αγώνας knock-out μεταξύ των ισοβαθμούντων αθλητών/τριών και ο νικητής/τρια θα 

καταλαμβάνει  την υψηλότερη  θέση στην ομάδα. 

 

-Αθλητής/τρια που αδυνατεί για όποιον λόγο  να συμμετέχει σε μια αποστολή θα 

αντικαθίσταται από τον επόμενο της κατηγορίας του και ΜΟΝΟ από τους  επίλεκτους. 

 

-Αν υπάρχει ένας και μόνο αθλητής/τρια σε μια κατηγορία, σε αγώνα επίλεκτων, τότε 

θα αξιολογείτε το αποτέλεσμα του με βάση τα MQS, τα οποία θα ανακοινωθούν 

σύντομα. 

 

Καταλήγοντας να σημειώσουμε ότι την τελική απόφαση για τον αριθμό και την σύνθεση της 
εκάστοτε αποστολής την λαμβάνει πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 
 
 
 
Με εκτίμηση 

                                                     

Ανδρέας Θεοφυλάκτου                          Νίκος Νικολάου 

      Πρόεδρος             Γενικός Γραμματέας 


