
       
Φλώρινα : 27-10-2013 

 
 

Προς: Όλα τα σωµατεία της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ξιφασκίας. 
Κοιν.: Ελληνική Οµοσπονδία Ξιφασκίας 
Θέµα: Σειρά ∆ιεθνών Αγώνων «Kid’s Grand – Prix» 
 
_____________________________________________________________________ 
Αγώνας:  Kid’s Cup Vol.1 
Κατηγορία:  ∆ιεθνές Κύπελλο  στο Ξίφος Ασκήσεως- Ξίφος Μονοµαχίας  
Ηµεροµηνία:   Σάββατο 23  Νοεµβρίου 2013 
Τόπος:   TFC – ∆ΕΘ Περίπτερο 7 – 1ος Όροφος 
Οργάνωση:   Όµιλος Ξιφασκίας Φλώρινας 
_____________________________________________________________________ 
 
1. Κατηγορίες (ενδέχεται να αλλάξουν σύµφωνα µε τις δηλώσεις συµµετοχής): 

-   Ξίφος Μονοµαχίας: Κατηγορίες (φόρµουλα αγώνων) 
παµπαίδες (-11 χρονών), σπαθί Νο 0 και µικρή guard, 2 γύρους πούλ χωρίς 
αποκλεισµό, νόκ – άουτ στα 10 touche 2x3 mins, οι αποκλεισµένοι  στο 1ο 
νοκ-άουτ παίζουν πούλ κατάταξης στα 5 touch 1x3 min. 
παίδες (-13 χρονών) κανονικά σπαθιά, 2 γύρους πούλ χωρίς αποκλεισµό, νόκ 
– άουτ έως τον Τελικό στα 15 touche 3x3 mins  
έφηβοι (-17 χρονών) κανονικά σπαθιά, 1 γύρο πούλ χωρίς αποκλεισµό και 
διπλό repechage από το ταµπλώ των 16 (15 touche 3x3 mins) 
- Ξίφος Ασκήσεως: Κατηγορίες (φόρµουλα αγώνων) 
παµπαίδες (-11 χρονών), σπαθί Νο 0 και µικρή guard, 2 γύρους πούλ χωρίς 
αποκλεισµό, νόκ – άουτ στα 10 touche 2x3 mins, οι αποκλεισµένοι  στο 1ο 
νοκ-άουτ παίζουν πούλ κατάταξης στα 5 touch 1x3 min. 
παίδες (-13 χρονών) κανονικά σπαθιά, 2 γύρους πούλ χωρίς αποκλεισµό, νόκ 
– άουτ έως τον Τελικό στα 15 touche 3x3 mins  
έφηβοι (-17 χρονών) κανονικά σπαθιά, 1 γύρο πούλ χωρίς αποκλεισµό και 
διπλό repechage από το ταµπλώ των 16 (15 touche 3x3 mins) 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Παίδες µπορούν να συµµετέχουν στην Κατηγορία των 
Εφήβων. Οι Παµπαίδες ∆ΕΝ παίζουν σε µεγαλύτερη κατηγορία. 

2.∆ικαίωµα συµµετοχής: Στους αγώνες µπορούν συµµετέχουν όλοι οι αθλητές και οι                                                                                   
αθλήτριες (ηµεδαποί ή αλλοδαποί), κάτοχοι εγκύρου δελτίου της ΕΟΞ, κάρτας FIE ή 
έγκυρης Ιατρικής Γνωµάτευσης,  γεννηθέντες σύµφωνα µε τις ηλικιακές κατηγορίες. 
3.∆ηλώσεις Συµµετοχής:  Στον Ο.ΞΙ.Φ. µε email στο  oxif93@yahoo.com και στο 
FB (TFC). Καταλυτική ηµεροµηνία δήλωσης συµµετοχής είναι η Πέµπτη  21-11-
2013 στις 15:00 µµ. 



4.Τρόπος ∆ιεξαγωγής:  Σύµφωνα µε την προκήρυξη της ΕΟΞ για την 
Αγωνιστική Περίοδο 2013 και την φόρµουλα των 
Αγώνων (βλ. σελ 1) 

5.Πρόγραµµα: 23-11-2013 09:30 πµ  Ξ.Α. – Ξ.Μ. -11 Αγόρια - Κορίτσια 
    11:00 πµ Ξ.Α. – Ξ.Μ. -13 Αγόρια - Κορίτσια 
    14:00 µµ Ξ.Α. – Ξ.Μ. -17 Αγόρια - Κορίτσια 
6. Υλικά: Σύµφωνα µε την επίσηµη προκήρυξη αγώνων της ΕΟΞ 

για την περίοδο 2013  
 Σπαθιά Νο 0 θα είναι διαθέσιµα από τους 

διοργανωτές. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποχρεωτικός Έλεγχος Μασκών και οι 

Ελαττωµατικές Μάσκες θα καταστρέφονται επί 
τόπου.      

7.Τέλος Συµµετοχής:  10 euro + 5 euro για συµµετοχή σε µεγαλύτερη 
κατηγορία. 

8.∆ιαιτησία: Η ΠΑΣΥΠΚΟ ορίζει εκπρόσωπο. Κάθε σωµατείο 
υποχρεούται να δηλώσει 1 διαιτητή για κάθε 5 
συµµετοχές (ο διαιτητής δύναται να είναι ενεργός 
αθλητής 17 + ). 

9.Κανόνες διεξαγωγής: Οι αγώνες τελούνται σύµφωνα µε την επίσηµη 
προκήρυξη αγώνων της ΕΟΞ για την περίοδο 2013 

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 www.oxif.gr και 
www.tfclub.gr  

12.Έπαθλα: Στην 1η θέση απονέµεται Κύπελλο – Μετάλλιο – 
∆ίπλωµα, στις 2η – 3ες θέσεις Μετάλλιο – ∆ίπλωµα – 4η 
έως 8η θέση ∆ίπλωµα. 

13.Κυλικείο Καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων θα λειτουργεί 
Κυλικείο στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο. 

14.Πάρκινγκ                          Προτείνεται η χρήση του Χώρου Πάρκινγκ του 
Αλεξανδρείου Μέλαθρον.  

15.∆ιαµονή Hotel ABC (Συντριβάνι) 
 

 

    - Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-                   -Ο   Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- 
 
 
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ     ΠΑΝΑΓ.     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                                                                           
∆.Α.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ  - 2ο Χιλ/τρο Φλώρινας – Νίκης - 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΤΗΛ: 23850 28600 FAX: 23850 44601 
www.oxif.gr - oxif93@yahoo.com 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 
 


