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Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας 
Σωματεία Μέλη της ΚΟΤΟΞ 
Αθλητές / Αθλήτριες 30 Μαΐου 2022 
 
Κύριοι/ες, 
 
ΘΕΜΑ: Αγώνας Κυπέλλου 20 χρόνια «ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΘΗΝΑ» (ΑΑΑ Club) -                 

Κυριακή - 19 Ιουνίου 2022 
 
Το Σωματείο Τοξοβολίας «ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΘΗΝΑ» (ΑΑΑ Club) ανακοινώνει τη 
διεξαγωγή αγώνα κυπέλλου τοξοβολίας με αφορμή τα είκοσι χρόνια ζωής του Σωματείου μας.  
Ο «Αγώνας Κυπέλλου 20 χρόνια AAA Club» θα διεξαχθεί την Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022, 
στις Ομοσπονδιακές Εγκαταστάσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, στη Λευκωσία. 
 
Στον αγώνα μπορούν να αγωνιστούν ΟΛΟΙ οι αθλητές και αθλήτριες ΟΛΩΝ των κατηγοριών, 
δηλαδή της Archery Super League – OPAP (Α’ Κατηγορίας),  Archery League – Relax Pools (Β’ 
Κατηγορίας), Start Up και Ακαδημιών, Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου, στις αποστάσεις των 
κατηγοριών τους και θα ακολουθήσει ολυμπιακός γύρος.  Με το τέλος των δύο αποστάσεων και 
του Ολυμπιακού Γύρου σε όλες τις αποστάσεις, θα διεξαχθεί το αγώνισμα του Mixed Bow 
(Recurve + Compound) όπου θα αγωνιστούν οι καλύτεροι 
Άνδρες+Γυναίκες+Έφηβοι+Νεάνιδες Ολυμπιακού+Σύνθετου Τόξου, μαζί σε ζευγάρια σε 
ολυμπιακό γύρο στα 70μέτρα με face 122Øcm. 
 
Στον αγώνα Mixed Bow (Recurve + Compound) θα αγωνιστούν 8 ζευγάρια με τα καλύτερα 
αποτελέσματα προκριματικού γύρου, δηλαδή 8 από κάθε τόξο. Θα δημιουργηθούν ομάδες με 
τα καλύτερα αποτελέσματα στο ολυμπιακό τόξο στη κατηγορία Ανδρών, Γυναικών, Εφήβων και 
Νεανίδων και τα καλύτερα αποτελέσματα στο σύνθετο τόξο στη κατηγορία Ανδρών, Γυναικών, 
Εφήβων και Νεανίδων, δηλαδή το καλύτερο 1ο αποτέλεσμα Ολυμπιακού Τόξου μαζί με 8ο στο 
Σύνθετο Τόξο θα αποτελούν το πρώτο ζευγάρι, το 2ο Ολυμπιακού Τόξου μαζί με 7ο στο Σύνθετο 
Τόξο, θα αποτελούν το δεύτερο ζευγάρι κτλ.  
 

 Ο αγώνας διεξάγεται υπό την έγκρισή του Δ.Σ. της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας. 
 Θα τηρηθούν οι κανονισμοί και οι επίσημες αποστάσεις / faces του 30ου Παγκύπριου 

Πρωταθλήματος Τοξοβολίας 2021-2022 της Ομοσπονδίας. 
 Θα διαιτητεύσουν επίσημοι Κριτές Α’ Κατηγορίας και Γραμματεία αποτελεσμάτων της 

Ομοσπονδίας.  
 Τα αποτελέσματα των αθλητών και αθλητριών που θα διαγωνιστούν θα αναγνωρίζονται 

σε περίπτωση κατάρριψης παγκύπριων επιδόσεων της Ομοσπονδίας.   
 

Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα είναι €10, σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί 
αναμνηστικό δώρο και στους νικητές θα απονεμηθούν μετάλλια.  Επίσης θα δοθεί προς το 
νικητήριο ζευγάρι του αγώνα Mixed Bow (Recurve + Compound) κουπόνι αξίας 200 ευρώ για 
εξοπλισμό τοξοβολίας από PLUS ARCHERY (Πέτρος Πέτρου).  
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Πρόγραμμα Κυπέλλου - Κυριακή 19 Ιουνίου 2022 
08:30-09:00  Έλεγχος Δελτίων Υγείας ΚΟΑ και Εξοπλισμού  

09:00-09:05  Συνάντηση Αρχηγών (Captain’s meeting)  

09:05-09:25  Προθέρμανση - 3 δοκιμαστικές βολές 

09:25-09:30  Συνάντηση Αρχηγών (Captain’s meeting) – διάλειμμα  

09:30  Έναρξη Αγώνα προκριματικού γύρου 2x70m/60m/50m/30m/20m/12m 

Ο Ολυμπιακός Γύρος για όλες τις κατηγορίες θα αρχίσει όταν θα είναι έτοιμοι οι 

Κριτές και η Γραμματεία.  

Ο αγώνας Mixed Bow (Recurve + Compound) θα αρχίσει με το τέλος του 

ολυμπιακού γύρου. 

16:00  ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΝΙΚΗΤΩΝ 
 
Παράλληλα τα σωματεία έχουν υποχρέωση να παρουσιάσουν έγκυρο Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ 

για έλεγχο, στον κριτή του αγώνα ή σε άτομο που θα τους υποδείξει, για όλους τους 

αθλητές/τριες τους, που θα αγωνιστούν.  

 

Παρακαλούνται τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας να καταχωρήσουν το Δελτίο Συμμετοχής 

των αθλητών/αθλητριών τους μέχρι την ΤΡΙΤΗ, 14/06/2022 η ώρα 24:00 μέσω της εφαρμογής 

στην σελίδα https://earcherycyprus.com με τους κωδικούς του Υπεύθυνου Χειρισμού Δελτίου 

Συμμετοχής του Σωματείου σας.  

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε τυχόν πληροφορίες χρειαστείτε στο 
Email:aaaclub@cytanet.com.cy ή στο τηλέφωνο 99496999. 
 
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει. 
 
 
Με εκτίμηση  

      
Τώνια Ματσουκάρη      Κυριάκος Δημητρίου 
Πρόεδρος       Γραμματέας  
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