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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Το Σχέδιο Εξειδικευμένης Προετοιμασίας (Σχέδιο) καλύπτεται από κονδύλι της
Ετήσιας Επιχορήγησης του ΚΟΑ προς ΟΑΚ.
2.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

2.1 Το Σχέδιο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του ΚΟΑ για βοήθεια των
αθλητών με υψηλή επίδοση και διεθνείς επιτυχίες με σκοπό τη σωστή τους
προετοιμασία για συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώνες.
3.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Η συμμετοχή αθλητών αντισφαίρισης στο εν λόγω Σχέδιο επιτυγχάνεται εφ’ όσο
ικανοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια:
1. Οι αθλητές είναι Κυπριακής Υπηκοότητας και κάτοχοι Κυπριακού Διαβατηρίου
2. Ο υποψήφιος αθλητής/τρια για το Σχέδιο δεν πρέπει να λαμβάνει κατά τη
διάρκεια του ίδιου έτους άλλου είδους χορηγία (π.χ. Σχέδιο Ανάπτυξης Ταλέντων
KOA, ITF Travel Grant, ITF/TE Tour Teams κλπ) ή ποσό είτε από τον ΚΟΑ είτε
από την ΟΑΚ για τον ίδιο συγκεκριμένο σκοπό (δηλ. προπονητική προετοιμασία,
ή συμμετοχή σε αγώνες για σκοπούς προετοιμασίας).
3. Προϋπόθεση για δικαίωμα συμμετοχής ενός αθλητή/τριας είναι να έχει καταλάβει
τις 2 πρώτες θέσεις τουλάχιστο της κατηγορίας του ή στην κατηγορία που
συμμετέχει (Νο.1 ή Νο.2) με βάση την επίσημη βαθμολογία της ΟΑΚ κατά το
τους πρώτους 8 μήνες του τρέχοντος έτους κατά την τελευταία επίσημη
βαθμολογία του μηνός Αυγούστου, cut-off date 31/8/2021.
4. O

αθλητής/τρια

να

έχει

συμμετάσχει

σε

τουλάχιστο

τρία

(3)

διεθνή

πρωταθλήματα της κατηγορίας του/της ή της κατηγορίας που συμμετέχει
κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους εκ των οποίων το ένα
(1) τουλάχιστον να είναι στο εξωτερικό. Συμμετοχές στις Εθνικές Ομάδες
της ΟΑΚ δεν λαμβάνονται υπόψη νοούμενου ότι η ΟΑΚ αναλαμβάνει τα
έξοδα των συμμετοχών.
5. Ο αθλητής πρέπει να υποβάλει εμπρόθεσμα το αργότερο μέχρι τις 30/09/2021
συγκεκριμένο σχέδιο για τον τρόπο προετοιμασίας του (συμμετοχή σε
προπονητικό κέντρο ή σε πρωταθλήματα προετοιμασίας κλπ, εξωτερικό ή
Κύπρο) συνοδευόμενο με οικονομικό προϋπολογισμό. Το Σχέδιο καλύπτει την
περίοδο 01/10/2021 – 31/12/2021.
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6. Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω Σχέδιο Εξειδικευμένης Προετοιμασίας θα
έχουν όλοι οι έφηβοι και νεάνιδες (juniors) ηλικιών 12-18 ετών. Σε περίπτωση
που το διαθέσιμο κονδύλι του ΚΟΑ δεν καλύπτει το ποσό των απαιτήσεων που
έχουν υποβληθεί, τότε η ΟΑΚ θα κατανέμει το διαθέσιμο ποσό έχοντας ως κύριο
κριτήριο την βαρύτητα των επιτυχιών με βάση τον πίνακα μοριοδότησης της ΟΑΚ
ως επίσης και την σημαντικότητα της συγκεκριμένης προετοιμασίας.
7. Το Σχέδιο καλύπτει ΜΟΝΟ έξοδα για αεροπορικό εισιτήριο και μεταφορικά του
αθλητή/τριας από αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο διοργανωτή και επιστροφή στο
αεροδρόμιο, διαμονή (σε περίπτωση μη φιλοξενίας), διατροφή (γεύμα και
δείπνο), restringing και δικαιώματα συμμετοχής.
4.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

4.1 Η ΟΑΚ αφού λάβει κι αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις θα έχει την απόλυτη ευχέρεια να
τις εγκρίνει στην ολότητα τους ή εν μέρει αναλόγως του ποσού που παραχωρείται
από τον ΚΟΑ κάθε έτος για το σκοπό αυτό.
4.2 Σημειώνεται ότι πλην των πιο πάνω κριτηρίων τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα
για να συμμετάσχει κάποιος αθλητής στο εν λόγω Σχέδιο, η ΟΑΚ διατηρεί κάθε
δικαίωμα να εξετάζει επιπρόσθετα άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις (ανδρών &
γυναικών) που ίσως να πρέπει να τυγχάνουν αξιολόγησης, νοουμένου ότι θα
προταθεί από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, εξεταστεί από την Τεχνική Επιτροπή
κι εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΚ.
5.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

5.1 Η ΟΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάζει και/ή τροποποιεί το Σχέδιο εντός
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου για εφαρμογή τον επόμενο χρόνο.
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