
 

 

 

 

Λεμεσός : 15-04-2015 

Προς: Όλα τα σωματεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας. 

Κοιν.: Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας 

Θέμα: Σειρά Αγώνων «Cyprus Talents Cup» 

______________________________________________________________________________ 

Αγώνας:  Cyprus Talents Cup 

Κατηγορία:  Διεθνές Κύπελλο  στο Ξίφος Μονομαχίας  

Ημερομηνία:   Σάββατο 25 Απριλίου 2015.  

Τόπος:   Αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» 

Οργάνωση:   Σωματείο Ξιφασκίας Λεμεσού 

______________________________________________________________________________ 

1.  Κατηγορίες (ενδέχεται να αλλάξουν σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής): 

 Ξίφος Μονομαχίας: Κατηγορίες (φόρμουλα αγώνων) 

παίδες (-11 χρονών / 2004+), σπαθί Νο 0 και μικρή guard, 1 γύρος πούλ χωρίς αποκλεισμό, νόκ – 

άουτ στα 10 touche 2x3 έως τον τελικό. 

παμπαίδες (-13 χρονών / 2002, 2003, 2004) κανονικά σπαθιά, 1 γύρος πούλ χωρίς αποκλεισμό, 

νόκ – άουτ έως τον Τελικό στα 10 touche 3x3 mins  

2. Δικαίωμα συμμετοχής: Στους αγώνες μπορούν συμμετέχουν όλοι οι αθλητές και οι 

αθλήτριες (ημεδαποί ή αλλοδαποί), κάτοχοι εγκύρου δελτίου της ΚΟΞ, κάρτας FIE ή έγκυρης 

Ιατρικής Γνωμάτευσης,  γεννηθέντες σύμφωνα με τις ηλικιακές κατηγορίες. 

3. Δηλώσεις Συμμετοχής: Στο Σωματείο Ξιφασκίας Λεμεσού. με email στο  

limassolfencingclub@cytanet.com.cy και στο FB (Cyprus Talents Cup). Καταληκτική ημερομηνία 

δήλωσης συμμετοχής είναι η Πέμπτη  23-04-2015 στις 24:00 μμ. 

4. Τρόπος Διεξαγωγής:  Σύμφωνα με την προκήρυξη της KΟΞ για την Αγωνιστική Περίοδο 

2014-2015 και την φόρμουλα των Αγώνων (βλ. παραπάνω) 

5. Πρόγραμμα: Σάββατο 25-4-2015  

 10:00 πμ  Epee  -13 Αγόρια - Κορίτσια 

 10:30 πμ Epee  -11 Αγόρια - Κορίτσια 
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6. Υλικά: Σύμφωνα με την επίσημη προκήρυξη αγώνων της KΟΞ για την περίοδο 2014-2015. 

Τα επιστήθια δύναται να είναι και 350Ν. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποχρεωτικός Έλεγχος Μασκών και οι Ελαττωματικές Μάσκες θα 

καταστρέφονται επί τόπου.      

7. Τέλος Συμμετοχής:  5 euro 

8. Διαιτησία: Σε συνεργασία με την KOΞ ορίζεται εκπρόσωπος και διαιτητές από τους 
διοργανωτές. Οι διαιτητές μπορούν να είναι έμπειροι αθλητές. Κάθε Σωματείο που θα συμμετάσχει  
στους αγώνες οφείλει να δηλώσει στους διοργανωτές μαζί με τις δηλώσεις των αθλητών του και  
άτομο για διαιτησία όπως παρακάτω: 
 
 1-3 αθλητές  1 άτομο για διαιτησία 
 
 4-8 αθλητές  2 άτομα για διαιτησία 
 
9. Κανόνες διεξαγωγής: Οι αγώνες τελούνται σύμφωνα με την επίσημη προκήρυξη αγώνων 

της ΚΟΞ για την περίοδο 2014-2015 και την παρούσα προκήρυξη. 

10. Ευθύνη: Σε περίπτωση ατυχήματος ή απώλειας υλικών οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία 

ευθύνη 

11. Ενημέρωση: Όλες οι  διαθέσιμες πληροφορίες για τους αγώνες (αποτελέσματα- 

βαθμολογίες – φωτογραφίες – αφίσα κλπ) θα είναι διαθέσιμα στο 

https://www.facebook.com/LimassolFencingClub και σε monitors στην αίθουσα. 

12. Έπαθλα: Στην 1η θέση απονέμεται Κύπελλο – Μετάλλιο – Δίπλωμα, στις 2η – 3ες θέσεις 

Μετάλλιο – Δίπλωμα – 4η έως 8η θέση Δίπλωμα. 

 

 

 

-Η-               -Ο- 
               Πρόεδρος                       Γραμματέας 
 

             Νικολέττου Άντρη      Εμμανουηλίδης Παναγιώτης 
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