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…85 αθλητές από 11 χώρες… 

 

Το Σωματείο Ξιφασκίας Λεμεσού, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας 

(Κ.Ο.Ξ.), θα διοργανώσουν τους διεθνείς βαθμολογούμενους αγώνες Ξιφασκίας, «Κύπελλο 

Ταλέντων», το διήμερο από 28 έως 29 Απριλίου, στο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» 

στη Λεμεσό. 

 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ξιφασκίας, έχει διοργανώσει από το έτος ίδρυσής της 1987, 

σημαντικούς διεθνείς αγώνες με μεγάλη επιτυχία, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο «Αφροδίτη» και  

το διεθνές τουρνουά «Κύπρος», ενώ το σωματείο Λεμεσού το καθιερωμένο πλέον αναπτυξιακό 

κύπελλο Ταλέντων, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το 2015. Το 2017 συμμετείχαν 

65 αθλητές από 14 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα, Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ρωσία.  

 

Οι αγώνες έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και 

τυγχάνουν της υποστήριξης του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του ΟΠΑΠ Κύπρου και της 

εταιρείας SINTEZ Green energy. 

 

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ανάπτυξη και προώθηση της ξιφασκίας, επιδιώκοντας την 

συνεργασία με σωματεία και ομοσπονδίες ξιφασκίας ανά το παγκόσμιο με στόχο την περαιτέρω 

βελτίωση των ικανοτήτων των νεαρών αθλητών μας αλλά και την ενίσχυση του αθλητικού 

τουρισμού στην Κύπρο 

 

Στους αγώνες φέτος, έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής συμμετοχή 85 αθλητές από 11 χώρες και το 

θέαμα αναμένεται εντυπωσιακό. 

 

Το άθλημα της Ξιφασκίας 

 

Η Ξιφασκία είναι 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 μικροί και μεγάλοι από ηλικίες των 5 ετών.  

 

Επικοινωνία 

 
Σωματείο Ξιφασκίας Λεμεσού 
Email: limassolfencingclub@cytanet.com.cy 
Fb: /Limassol Fencing Club 
Tel.: +357 99343712 

Οργαν. Επιτροπή: Ηρακλής Εμμανουηλίδης 
Email: cyprusfencing@gmail.com 
Fb: /Emmanouilidis Iraklis 
Tel.: +357 99404817 

 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 
Tel: +357 25591592 
Fax: +357 25585838 

E-mail: info@fencing.org.cy 
webpage: www.fencing.org.cy 

https://www.facebook.com/CyprusFencingFederation 
 

 

Οργανωτής       Υπό την αιγίδα             Χρυσοί Χορηγοί 

 

 

 
 
Χορηγός Επικοινωνίας    Χορηγός Φιλοξενίας 
 
 
 
 
 
Χορηγός Εκτυπώσεων 
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