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ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

Προσ:  Πλα τα Σωματεία και Εθνικζσ Ομοςπονδίεσ 
 
Το ωματείο Ξιφαςκίασ Λεμεςοφ ζχει την τιμή να ςασ προςκαλζςει ςτο διεθνζσ τουρνουά 
ξίφουσ μονομαχίασ αγοριών και κοριτςιών “Cyprus Talents Cup 2017” ςτισ κατηγορίεσ -11,   
-14 και -17.  
 
1. Χώροσ: Αθλητικό κζντρο «Σπφροσ Κυπριανοφ», Ρολεμίδια, Λεμεςόσ 3080, Κφπροσ 
 
2. Ηλικίεσ/Κατηγορίεσ: -11, -14, -17  αγόρια και κορίτςια (Ξ.Μονομαχίασ) 
 -11 γεννηθζντεσ μετά την 01.01.2006 
 -14 γεννηθζντεσ μετά την 01.01.2003 
 -17 γεννηθζντεσ μετά την 01.01.2000 
 
3. Ημερομηνία:  Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 – ατομικοί αγώνεσ -11, -14, -17  
 
4. υμμετζχοντεσ: Πλοι οι αθλητζσ/τριεσ (ημεδαποί ή αλλοδαποί), εγγεγραμμζνοι ςε 
αθλητικό Σωματείο ξιφαςκίασ,  γεννηθζντεσ ςφμφωνα με τισ ηλικιακζσ κατηγορίεσ. 
 
5. Διοργανωτήσ: Σωματείο Ξιφαςκίασ Λεμεςοφ με την ευγενή υποςτήριξη τησ Κυπριακήσ 
Ομοςπονδίασ Ξιφαςκίασ. 
 
6. Δηλώςεισ: Με e-mail ςτο LimassolFencingClub@cytanet.com.cy 
 
7. Παράβολο ςυμμετοχήσ:  
 5 Ευρώ ςτα ατομικά -11 
 10 Ευρώ ςτα ατομικά -14 και -17 
  
8. Καταληκτική ημερομηνία δηλώςεων:  2 Ιουνίου 2017 
 
9. Πρόγραμμα αγώνων: 
 09.00 πμ - εγγραφζσ, -14 αγόρια - κορίτςια  
 09.30 πμ - ζναρξη 
 10.30 πμ - εγγραφζσ, -11 αγόρια - κορίτςια 
 11.00 πμ - ζναρξη 
 12.00 μμ - εγγραφζσ, -17 αγόρια - κορίτςια 
 12.30 μμ - ζναρξη 
Οι διοργανωτζσ μποροφν να διαφοροποιήςουν το πρόγραμμα εάν παραςτεί ανάγκη.  
 
10. Διαδικαςία αγώνων: 1 γφροσ ομίλων με αποκλειςμό του 20% και ςτη ςυνζχεια αγώνεσ 
αποκλειςμοφ μζχρι τον τελικό.  
 
11. Υλικό: 
 -11 :  Ξ.Μ.  N:0 με μικρό προφυλακτήρα (θα υπάρχουν διαθζςιμα) 
 -14 & -17 : Ξ.Μ.  N:5 κανονικόσ προφυλακτήρασ 
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12. τολή:  Σακάκι, παντελόνι και μάςκα τουλάχιςτον 350 N 
 Επιςτήθιο 800 N ή ςακάκι 800 N και επιςτήθιο 350 N 
 
13. Ζλεγχοσ υλικοφ: Επιςτήθιο και μάςκα από τουσ διαιτητζσ ςτισ πίςτεσ. 
 
14. Διαιτητζσ:  Θα οριςτοφν από την Κυπριακή Ομοςπονδία Ξιφαςκίασ και από τα 
ςυμμετζχοντα ςωματεία όπωσ παρακάτω: 1-4 αθλητζσ: δεν απαιτείται διαιτητήσ, 5-9 
αθλητζσ: 1 διαιτητήσ. Σε περίπτωςη που δεν διατεθεί διαιτητήσ τότε το ςωματείο θα 
επιβαρυνθεί με πρόςτιμο 160 Ευρώ πληρωτζο ςτουσ διοργανωτζσ (το πρόςτιμο δεν ιςχφει 
για τα Κυπριακά ςωματεία) 
 
15. Κατάςτημα: Θα υπάρχει διαθζςιμοσ εξοπλιςμόσ ξιφαςκίασ προσ πώληςη. 
 
16. Ευθφνη διοργανωτών: Οι διοργανωτζσ δεν φζρουν καμία ευθφνη ςε περίπτωςη 
ατυχήματοσ ή κλοπήσ υλικών εντόσ του αθλητικοφ κζντρου.  
 

17. Διαμονή:   Επίςημο ξενοδοχείο “Πεφκοσ” ***  www.pefkoshotel.com 
Τιμζσ κατά άτομο την νφχτα με πρόγευμα: Μονόκλινο 45 Ευρώ, Δίκλινο 24 Ευρώ, Τρίκλινο 
22 Ευρώ. Οι διοργανωτζσ θα παρζχουν δωρεάν διακίνηςη από το ξενοδοχείο «Ρεφκοσ» 
προσ το αθλητικό κζντρο. 
 
Για περιςςότερεσ επιλογζσ διαμονήσ: www.booking.com 
*Λόγο τησ καλοκαιρινήσ περιόδου η διαθεςιμότητα των ξενοδοχείων είναι περιοριςμζνη 
 
18. Αερολιμζνεσ-Διακίνηςη:http://www.hermesairports.com/easyconsole.cfm/id/286/lang/el 

Υπάρχει γραμμή λεωφορείου από τα αεροδρόμια Ράφου και Λάρνακασ προσ Λεμεςό. 
Ρεριςςότερεσ πληροφορίεσ www.enlimassolairportexpress.eu Κόςτοσ €9 ενήλικεσ και €4 τα 
παιδιά (3-12 χρ). Οι διοργανωτζσ θα παρζχουν δωρεάν διακίνηςη από τον τερματικό 
ςταθμό ςτη Λεμεςό προσ το επίςημο ξενοδοχείο «Ρεφκοσ» 
  
19. Αεροπορικζσ εταιρείεσ:   www.ryanair.com  
 Θεςςαλονίκη – Ράφοσ €39  (16-18/6/17) 
 Χανιά  - Ράφοσ  €58  (15-19/6/17) 
 Other airlines: https://en.aegeanair.com/ , www.blueairweb.com 
 
20. Καιρόσ:  Αίθριοσ, θερμοκραςία 30οC  
 
21. Περιςςότερεσ πληροφορίεσ:  Ηρακλήσ Εμμανουηλίδησ  
     Τηλ:  +357 99343712   
     E-mail: cyprusfencing@gmail.com 
 

Δωρεάν διαμονή για 1 προπονητή εάν περιςςότεροι από 4 αθλητζσ δηλωθοφν ςτουσ αγώνεσ 
(μόνο για διαμονή ςτο επίςημο ξενοδοχείο) 

 
Σασ περιμζνουμε ςτη Λεμεςό! 
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