ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ: (+357) 99216012 F: (+357) 22760646 Τ.Θ. 28248, Τ.Κ. 2092, Λευκωσία
E: info@nicosiafencingclub.org.cy
W: www.nicosiafencingclub.org.cy
FB: https://www.facebook.com/nicosiafencingclub

Λευκωσία, 25/08/2016

«2nd Nicosia Friendship Cup» (Open)
Προκήρυξη Αγώνων
Το Σωματείο Ξιφασκίας Λευκωσίας διοργανώνει τους ανοιχτούς αγώνες ξιφασκίας
«2nd Nicosia Friendship Cup». Οι Αγώνες διοργανώνονται από το Σωματείο
Ξιφασκίας Λευκωσίας, υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.
Στους Αγώνες θα εφαρμοστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
παρούσα προκήρυξη.

1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των Αγώνων


Ως τόπος διεξαγωγής των Αγώνων ορίζεται ο χώρος ομαδικών αθλημάτων στο
«Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης»
Διεύθυνση: Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη, 2400 Λευκωσία


Ως χρόνος διεξαγωγής των Αγώνων ορίζεται το Σάββατο 22 Οκτωβρίου
2016.

2. Όπλο και Κατηγορίες Αθλητών
Οι αγώνες θα αφορούν το ξίφος μονομαχίας:
 Ατομικοι αγώνες ανδρών
 Ατομικοί αγώνες γυναικών
 Μικτοί ομαδικοί αγώνες
Στους αγώνες μπορούν να συμμετάσχουν αθλητές που γεννήθηκαν το 2003 ή
προηγουμένως.

3. Πρόγραμμα Αγώνων




Άνδρες
Γυναίκες
Ομαδικοί

09:00
10:30
13:00
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4. Όροι Συμμετοχής







Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν έγκυρο Δελτίο Αθλητή της
Κ.Ο.Ξ. ή άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας ή αθλητές που θα προσκομίσουν
πρόσφατη ιατρική βεβαίωση.
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται στο τόπο διεξαγωγής των
αγώνων τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη των Αγώνων και να
προσκομίσουν στη Διεύθυνση των Αγώνων έγκυρο Δελτίο Αθλητικής
Ομοσπονδίας ή πρόσφατη ιατρική βεβαίωση.
Οι αθλητές αγωνίζονται με δική τους ευθύνη. Σε περίπτωση ατυχήματος οι
διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη. Το Σωματείο Ξιφασκίας Λευκωσίας
έχει εξασφαλίσει την ιατρική κάλυψη των αθλητών κατά τη διάρκεια των
Αγώνων.
Οι διοργανωτές δύναται να διαφοροποιήσουν το πρόγραμμα ή και τις
κατηγορίες των αγώνων αναλόγως των συμμετοχών.

5. Υλικό-Στολή
Οι αθλητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τον ατομικό τους εξοπλισμό σύμφωνα
με το Διεθνή Κανονισμό. Για την πληρέστερη ασφάλεια τους ιδιαίτερη προσοχή θα
δοθεί στο επιστήθιο το οποίο πρέπει να είναι 800 Newton.

6. Κανονισμοί Αγώνων
Κατά τη διάρκεια των Αγώνων θα εφαρμόζεται ο επίσημος Διεθνής Κανονισμός της
FIE και η παρούσα προκήρυξη.
Οι ατομικοί αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα των ομίλων και στη συνέχεια με
αγώνες ευθέως αποκλεισμού μέχρι τον τελικό.
Στον ομαδικό αγώνα, η αρχική κατάταξη των ομάδων θα καθοριστεί λαμβάνοντας
υπόψη τα αποτελέσματα των τριών μελών της ομάδας στους ατομικούς αγώνες και
τον αριθμό συμμετοχών σε κάθε ατομικό αγώνα. Αγώνες άμεσου αποκλεισμού
μέχρι τον τελικό.

7. Κόστος Συμμετοχής
Ατομικοί Αγώνες: 10 Ευρώ
Ομαδικοί Αγώνες: 15 Ευρώ / ομάδα

8. Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν με φαξ στο (+357) 22760646 ή
μέσω email στο info@nicosiafencingclub.org.cy το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 17
Οκτωβρίου 2016.
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9. Πληροφορίες Διακίνησης και Διαμονής
Αερολιμένες
Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας και Διεθνής Αερολιμένας Πάφου
http://www.hermesairports.com/easyconsole.cfm/id/286/lang/el
Μεταφορά προς Λευκωσία από τους αερολιμένες:
http://www.kapnosairportshuttle.com/

Ξενοδοχεία
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί για οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με τη
διαμονή.

10. Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σωματείο
Ξιφασκίας Λευκωσίας (+357) 99216012 ή στο info@nicosiafencingclub.org.cy.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς,

Βεϊτζό Τσάε
Πρόεδρος

Ρίτσα Πήττα
Γραμματέας
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