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Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2019 

Αγαπητοί φίλοι, 

Η Ακαδημία του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη της νέας προπονητικής 

περιόδου 2019-2020. 

Οι προπονήσεις μας θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, με ένα προκαταρκτικό 

πρόγραμμα προπόνησης, το οποίο ενδέχεται να τροποποιηθεί σε μια προσπάθεια βελτίωσης του 

όπου χρειαστεί, με την δική σας πάντοτε συνεργασία! Το προκαταρκτικό πρόγραμμα προπόνησης 

αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη και θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί 

σας εντός της εβδομάδας. 

Διοργανώνεται επίσης φέτος νέος κύκλος μαθημάτων για αρχάρια παιδιά, και σε αυτό το σημείο 

ζητούμε την στήριξή και βοήθεια σας φέρνοντας ένα φίλο ή φίλη να δοκιμάσει το άθλημα μας και 

να γνωρίσει τις δραστηριότητες της Ακαδημίας μας. Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται στις 4,5,9 και 

11 Σεπτεμβρίου μέσα στα πλαίσια του Squash open Day – September 2019,  παρουσίαση του 

αθλήματος όπου οι νέοι φίλοι θα μπορούν να έρθουν και γνωρίσουν το άθλημα μας κατόπιν 

ραντεβού. Σχετική ανακοίνωση θα ακολουθήσει και παρακαλούμε όπως την προωθήσετε στους 

φίλους σας! 

Τονίζεται ότι, κατά τη περίοδο 2019-20 θα εφαρμοστούν οι ίδιοι σχεδιασμοί και χρεώσεις, χωρίς 

καμία αύξηση ή και διαφοροποίηση. Αναλυτικά αναφέρονται στο έντυπο “ Εγχειρίδιο Ακαδημίας 

2019-2020” ενώ για σκοπούς ενημέρωσης ή και υπενθύμισης σας παραθέτουμε επιγραμματικά 

ορισμένα βασικά σημεία. 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Διατήρηση των ίδιων χρεώσεων και εκπτώσεων βάσει του σχετικού πίνακα 3.6 του 
εγχειρίδιου. 

 Αθλητές της Ακαδημίας του ΟΣ Λ/σιας οι οποίοι υπηρετούν την στρατιωτική τους 
θητεία, θα μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, 
προπονητικές και αγωνιστικές, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 
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ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 

 Οι προπονήσεις για τους υφιστάμενους αθλητές μας ξεκινούν την Δευτέρα 16 
Σεπτεμβρίου βάση του προκαταρκτικού προγράμματος προπόνησης. 

 Για τις προπονήσεις νέων/αρχάριων παιδιών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση! 

 Οι οργανωμένες προπονήσεις της Ακαδημίας μας θα διαρκέσουν μέχρι την 27η Ιουνίου 
2020 ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο) και αναλόγως 
ενδιαφέροντος, ενδέχεται να λειτουργήσει ειδικό «Καλοκαιρινό πρόγραμμα 
προπόνησης». 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Κριτήριο για συμμετοχή στις διοργανώσεις του ΟΣ Λ/σίας και ΚΟΣ είναι μεταξύ άλλων 
το αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών. 

 Οι αγωνιστικές δραστηριότητες  που διοργανώνονται από τον Όμιλο μας αναφέρονται 
στον αγωνιστικό προγραμματισμό ο οποίος επισυνάπτεται. 

 Για τη συμμετοχή των παιδιών στις επίσημες διοργανώσεις της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Σκουός (ΚΟΣ) θα πρέπει να κατέχουν Αριθμό Μητρώου Αθλητών ΚΟΣ 
(ΑΜΑ ΚΟΣ) και  Δελτίο Υγείας του ΑΣΥΑ/ΚΟΑ (ΔΥ ΑΣΥΑ/ΚΟΑ) το οποίο να είναι σε ισχύ.  

 Για τη συμμετοχή των παιδιών σε μη επίσημες διοργανώσεις όπως το “NSA Squash 
League”, “NSA Squash Ladder”, “NSA Squash Handicap”, “NSA Summer tournament” ή 
άλλο, η απαίτηση ΑΜΑ ΚΟΣ και ΔΥ ΑΣΥΑ/ΚΟΑ μπορεί να αντικατασταθεί με τη Δήλωση 
Απαλλαγής Ευθύνης. 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Τέλος Ετήσιας συνδρομής Μέλους Ακαδημίας - €10. 

 Η μηνιαία συνδρομή διατηρείται στα €80 και εκπτώσεις δίνονται στις περιπτώσεις 
όπου οικογένειες έχουν περισσότερα από ένα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στις 
δραστηριότητες της Ακαδημίας μας καθώς επίσης και σε παιδιά εγγεγραμμένων μελών 
του ΟΣ Λ/σίας που κατέχουν ΑΠΜ. 

 Δεν συμπεριλαμβάνεται στη μηνιαία συνδρομή η συμμετοχή στις αγωνιστικές 
δραστηριότητες του ΟΣ Λ/σίας. Για τη κάθε συμμετοχή θα υπάρχει και η ανάλογη 
χρέωση η οποία θα υπολογίζεται στα €20 ανά κατηγορία. 

 Στη περίπτωση συμμετοχής στη διοργάνωση του NSA Squash League 2019-2020, το 
δικαίωμα συμμετοχής για τα μέλη της Ακαδημίας μας ορίζεται στα €180. Σε αυτή τη 
περίπτωση προσφέρεται επίσης συμμετοχή στο NSA Squash Ladder χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση. 

 Για τις εγγραφές νέων παιδιών οι πρώτες 2 προπονήσεις γνωριμίας με το άθλημα μας 
προσφέρονται εντελώς δωρεάν ενώ για τον πρώτο χρόνο ενασχόλησης με το άθλημα η 
μηνιαία συνδρομή θα είναι μερικώς επιδοτούμενη από τον Όμιλο Σκουός Λευκωσίας! 
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 Η συμμετοχή στους στρατευμένους αθλητές μας σε όλες τις δραστηριότητες του ΟΣ 
Λ/σίας παρέχεται δωρεάν.  

Με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους σας καλή σταδιοδρομία στη νέα σχολική χρονιά αλλά και μια 

προπονητική περίοδο γεμάτη σκουός!!! 

Σας περιμένουμε στις 16 Σεπτεμβρίου. 

 

Μιχάλης Λύρας 
Υπεύθυνος Ακαδημίας ΟΣ Λσίας 


