
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ 

 

Τοποθεσία:  
Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», Λεμεσός  
 

Ημερομηνία:  

Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 

 

Πρόγραμμα Αγώνων 

 

Κατηγορίες:  Παίδων/Κορασίδων (-11 χρ.) και Εφήβων/Νεανίδων (-17 χρ.) 

0930  Έναρξη ομίλων 

1030-1200 Αγώνες άμεσου αποκλεισμού 

1200-1230 Τελικοί - Απονομές 

 

Κατηγορίες:  Παμπαίδων/Παγκορασίδων (-14 χρ.) 

1330  Έναρξη ομίλων 

1430-1600 Αγώνες άμεσου αποκλεισμού 

1600-1630 Τελικοί - Απονομές 

 

Το άθλημα της Ξιφασκίας 

 

Η Ξιφασκία είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα που εξασκείται από άνδρες, γυναίκες και παιδιά από 5 

χρονών και άνω. Αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη ξιφών: το ξίφος ασκήσεως, το ξίφος 

μονομαχίας και την σπάθη. Οι αγώνες «Κύπελλο Ταλέντων» διεξάγονται με το ξίφος μονομαχίας. Η 

Ξιφασκία είναι ένα γρήγορο άθλημα που βασίζεται στην εξυπνάδα και την ακρίβεια. Στόχος του 

αθλητή είναι να επιτύχει έγκυρα χτυπήματα επί του αντιπάλου προστατεύοντας παράλληλα τον 

εαυτό του με την χρήση ξίφους. Ο αθλητής που θα φτάσει πρώτος τα 15 χτυπήματα ή θα έχει 

επιφέρει τα περισσότερα χτυπήματα με το τέλος του χρόνου κερδίζει. Τα χτυπήματα καταγράφονται 

σε ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων ορατό στο κοινό που παρακολουθεί. 

 

Το Σωματείο Ξιφασκίας Λεμεσού 

 

Ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την εκμάθηση και ανάπτυξη του Ολυμπιακού αθλήματος της Ξιφασκίας, 

την επαφή των νέων με τον υγιή αθλητισμό και την ενασχόλησή τους με αυτόν. Είναι μέλος της 

Κυπριακής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας και συμμετέχει σε αγωνιστικές διοργανώσεις τόσο στην Κύπρο 

όσο και στο εξωτερικό με υψηλές επιδόσεις. Με άρτια και πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα στο 

αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», την εμπειρία εκπαιδευτικών και εξειδικευμένων 

προπονητών, αποτελεί το μεγαλύτερο σωματείο ξιφασκίας της Κύπρου, καταφέρνοντας να κερδίσει 

την εμπιστοσύνη των γονέων και των παιδιών, έτσι ώστε σήμερα να αθλούνται τουλάχιστον 40 νέοι 

από ηλικίες των 5 ετών.  



Συμμετοχές 

 

 

 
ΚΥΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΡΩΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΗΑΕ ΛΕΤΟΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Η.Β. ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΥΝΗΣΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΗΠΑ ΚΟΥΒΕΙΤ 

23 7 4 5 1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ: 14   ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΛΗΤΩΝ: 54 

 

 

Επικοινωνία 
 

Σωματείο Ξιφασκίας Λεμεσού    Οργαν. Επιτροπή: Ηρακλής Εμμανουηλίδης 
Email: limassolfencingclub@cytanet.com.cy  Email: cyprusfencing@gmail.com 
Τηλ.: 99343712      Τηλ.: 99404817 
 

 

Προηγούμενες διοργανώσεις «Κυπέλλου Ταλέντων» στο YouTube 

 

2016: https://www.youtube.com/watch?v=qyvis9KwfmM 

2015: https://www.youtube.com/watch?v=dBL2fL6i94k 

  

 

 

Διοργανωτής   Υπό την αιγίδα   Χρυσοί Χορηγοί 

 

 

 

 

     

Υποστηρικτές 
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