
                                                                                                                                                                                    

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΟΥΟΣ 2021 

 
 
Ημερομηνίες διοργάνωσης: 

24 Νοεμβρίου-4 Δεκεμβρίου 2021 

Η διάρκεια της διοργάνωσης καθώς επίσης και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων ανά κατηγορία θα 
οριστούν μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής. 

Αθλητικό κέντρο:  

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο «Τάσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία». 

Διοργανωτής: 

Κυπριακή Ομοσπονδία Σκουός 

info@squash.com.cy , http://www.squash.com.cy 

Ανάθεση ευθύνης διοργάνωσης: 

Όμιλος Σκουός Λευκωσίας 

P.O.box:24390,1703 Nicosia |mobile:99663970| fax:22876555 | email:nicosiasquashr@cytanet.com.cy |  www.nicosiasquash.com 

Διοργανωτική Επιτροπή: 

Θεόδωρος Λειβαδιώτης, Κωνσταντίνος Λύρας και Νικόλας Νικάνδρου 

Υπεύθυνος διοργάνωσης: 

Μιχάλης Λύρας - 99663970 

Δικαιούχοι συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο Κύπριοι αθλητές ή αλλοδαποί που θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου με 
παραμονή στη Κύπρο πέραν των 2 χρόνων. Όλοι οι αθλητές πρέπει να κατέχουν αριθμό μητρώου αθλητού της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουός και δελτίο υγείας του ΚΟΑ/ΑΣΥΑ. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να κατέχουν 
SafePass. 

Κατηγορίες: 

 Ανδρών και Γυναικών, 

 *Αγοριών και 

 *Κοριτσιών 

*Οι ακριβείς ηλικιακές κατηγορίες για τους νεαρούς αθλητές μας θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της 
περιόδου δηλώσεων συμμετοχής. Οι αθλητές δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της 
κατηγορίας που αγωνίζονται πριν την 4η Δεκεμβρίου, 2021. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο σε μια (1) 
κατηγορία. Ενδέχεται να επιτραπεί η συμμετοχή και σε 2η κατηγορία αναλόγως συμμετοχών. Αυτό θα 
ανακοινωθεί μετά την λήξη της περιόδου δηλώσεων συμμετοχής. 

Δικαίωμα συμμετοχής: 

Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα €25 για τους ενήλικες και €15 για τις κατηγορίες νέων για την κάθε 
συμμετοχή τους. 



                                                                                                                                                                                    

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΟΥΟΣ 2021 

 

Κατάταξη:       

Η κατάταξη των αθλητών θα οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή, βάσει της τρέχουσας Εθνικής ή/και 
Επαρχιακής κατάταξης.  Όσοι αθλητές δεν έχουν Εθνική κατάταξη, η Οργανωτική Επιτροπή θα τους ορίσει, μετά 
από αξιολόγηση. 

Πρόγραμμα αγώνων: 

Οι αγώνες για τις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών θα διεξαχθούν τις καθημερινές από τις 18:00 μέχρι 21:00 και 
το Σάββατο από τις 09:00 έως 14:00. 

Οι αγώνες για τις κατηγορίες Νέων θα διεξαχθούν τις καθημερινές από τις 17:00 μέχρι 20:00 και το Σάββατο από 
τις 09:00 έως 14:00. 

Τονίζεται ότι όλοι οι αθλητές θα πρέπει να διαθέσιμοι τις πιο πάνω ώρες και όπως επίσης προσέρχονται στα 
γήπεδα τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα του προγραμματισμένου τους αγώνα 

Αγώνες: 

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στα 3 νικηφόρα παιγνίδια βάσει του εγχειριδίου της ΚΟΣ εφαρμόζοντας το PAR11. 
Για τους νεαρούς αθλητές μας, αυτό ενδέχεται να διαφοροποιηθεί. Σχετική ανακοίνωση θα εκδοθεί. 

Δήλωση συμμετοχής: 

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να συμπληρώσει το επίσημο έντυπο συμμετοχής, το οποίο πρέπει να υποβάλει 
στο nicosiasquash@cytanet.com.cy μέχρι την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00. 

Ασφαλιστική κάλυψη: 

Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με προσωπική ευθύνη και ασφαλιστική κάλυψη και οι διοργανωτές ΔΕΝ 
ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ σε περίπτωση τραυματισμών ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων κατά τη διάρκεια 
της διοργάνωσης. 

Διαιτησία: 

Αναμένεται από όλους τους συμμετέχοντες ότι θα διαιτητεύσουν αγώνες. 

Μπάλες: 

Στο πρωτάθλημα θα χρησιμοποιηθούν για όλες τις κατηγορίες οι μπάλες Wilson, double yellow dot. 

Έπαθλα: 

Έπαθλα θα δοθούν στους 2 πρώτους αθλητές όλων των κατηγοριών. 

Ενημέρωση αθλητών: 

Τα προγράμματα αγώνων και ταμπλό κλήρωσης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ομίλου Σκουός 
Λευκωσίας την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 και 22:00. 

COVID-19: 

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να κατέχουν SafePass. Πρέπει να φέρουν συνεχώς την μάσκα προσώπου τους, 
εκτός της διάρκειας του αγώνα τους. Απαγορεύονται οι θεατές και ο μέγιστος αριθμός αθλητών στο χώρο των 
γηπέδων θα τηρηθεί με πάσα αυστηρότητα.  

 


