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Χορηγοί:  

 

27 Σεπτεμβρίου 2022                         Ref.:194/2022  

 

Μέλη Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας  

Αγαπητοί φίλοι,  

 

ΘΕΜΑ: 1ος Αγώνας του 31ου Παγκύπριου Πρωταθλήματος Τοξοβολίας      

 2022-23 για τις κατηγορίες Archery Super League – OPAP,  

Archery League – Relax Pools και ΑμεΑ, 08-09/10/2022. 

 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας ανακοινώνει, με κάθε επιφύλαξη, την διεξαγωγή 

του 1ου Αγώνα του 31ου Παγκύπριου Πρωταθλήματος Τοξοβολίας 2022–23 με 

Ομαδικό (3 Χ 3) για τις κατηγορίες Archery Super League – OPAP, Archery League – 

Relax Pools και ΑμεΑ.  Ο αγώνας είναι ο πρώτος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες και 

θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 08 - 09/10/2022, στο Ομοσπονδιακό 

γήπεδο Λευκωσίας στον χώρο του Μακαρίου σταδίου.  

 

Η αργοπορημένη ανακοίνωση προέκυψε από τις καθυστερημένες και λανθασμένες  

δηλώσεις αρκετών σωματείων σχετικά με τους αθλητές/τριες τους. Όμως ήταν ήδη σε 

γνώση σας η πιθανότητα να διεξαγωγής του αγώνα την συγκεκριμένη ημερομηνία γιατί 

σας είχε αναφερθεί και στην επιστολή μας με αριθμό 176/2022 ημερομηνίας 

13/09/2022. 

  

Αναλυτικά το πρόγραμμα του αγώνα:  

 

Σάββατο 08/10/2022 – Archery League–Relax Pools και όλες οι κατηγορίες ΑμεΑ.  

08:30-09:00 Έλεγχος Δελτίων Υγείας ΚΟΑ και Εξοπλισμού  

09:00-09:20 Προθέρμανση  

09:20-09:30 Συνάντηση Αρχηγών (Captain’s meeting)  

09:30 Έναρξη Αγώνα προκριματικού γύρου. Ο Ολυμπιακός Γύρος για όλες τις 

κατηγορίες θα αρχίσει όταν θα είναι έτοιμοι οι Κριτές και η Γραμματεία.  

 

Κυριακή 09/10/2022 – Archery Super League – OPAP.  

08:30-09:00 Έλεγχος Δελτίων Υγείας ΚΟΑ και Εξοπλισμού  

09:00-09:20 Προθέρμανση  

09:20-09:30 Συνάντηση Αρχηγών (Captain’s meeting)  

09:30 Έναρξη Αγώνα προκριματικού γύρου. Ο Ολυμπιακός Γύρος για όλες τις 

κατηγορίες θα αρχίσει όταν θα είναι έτοιμοι οι Κριτές και η Γραμματεία.  

 

Σημαντική σημείωση:  

Και τις δυο μέρες και σε όλες τις κατηγορίες όπου υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός 

ομάδων, θα διεξαχθεί, σύμφωνα με την προκήρυξη του 31ου Παγκύπριου 

Πρωταθλήματος 2022-2023, Ομαδικό (3 Χ 3). 

 

Η κατηγορία Masters προς το παρών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί γιατί υπάρχουν 

λιγότεροι από 4 ενδιαφερόμενοι. 
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Χορηγοί:  

 

Παρότι έχουν αρθεί τα μέτρα για την πανδημία εντούτοις όλοι οι παρευρισκόμενοι 

παρακαλούνται όπως τηρούν μέτρα αυτοπροστασίας ενάντια στην μετάδοση του 

κορωνοϊού. Προτεραιότητα, στον αγωνιστικό χώρο θα έχουν οι αθλητές/τριες και οι 

κριτές. 

 

Επίσης κατά την διάρκεια του αγώνα οι αθλητές/τριες θα αγωνίζονται με τις 

απαραίτητες αποστάσεις και εναλλάξ σε ομάδες, δηλαδή AB CD. 

 

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. 

 

Όσα σωματεία δεν 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, 03/10/2022 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. Από της παρούσης μέχρι την λήξη του αγωνα, για διαδικαστικούς λόγους 

δεν θα γίνονται νέες εγγραφές αθλητών/τριών.  

 

Καλούνται τα σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας όπως διευθετήσουν πριν τον αγώνα 
την καταβολή των €80 για κάθε αθλητή για την Season Card. Η Ομοσπονδία θα 
χρεώσει και εισπράξει από το κάθε σωματείο το σύνολο του ποσού που αναλογεί στους 
αθλητές/τριες που θα δηλώσει και όχι από κάθε αθλητή/τρια μεμονωμένα. Τις μέρες 
του αγώνα το πρωί θα βρίσκεται στο γήπεδο η ταμίας ή/και γραφέας της Ομοσπονδίας 
για είσπραξη. Οι πληρωμές παρακαλούμε όπως γίνουν με τραπεζική επιταγή ή με 
μεταφορά μέσω τραπέζης.    
 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τον λογαριασμό της Ομοσπονδίας 

παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το γραφείο της Ομοσπονδίας στο τηλέφωνο 

22449896. 

 

Εκ του Διοικητικού Συμβούλιου  

της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας 
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