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Παράρτημα ΙΙ 

 

Κριτήρια και τρόπος αξιολόγησης για φοίτηση σε Αθλητικά Τμήματα Γυμνασίου 

 (σχολική χρονιά 2021-2022) 

 

Οι υποψήφιοι/ες για φοίτηση στα Αθλητικά Τμήματα απαιτείται να πληρούν τα ακόλουθα 

κριτήρια. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η τελική επιλογή πραγματοποιείται με βάση τον αριθμό θέσεων 

που ορίζεται για κάθε επαρχία, λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν κενές θέσεις για 

μαθητές/μαθήτριες που πετυχαίνουν διακρίσεις τις επόμενες χρονιές ή λόγω τραυματισμού, δεν 

είχαν διακρίσεις κατά τη χρονιά αξιολόγησης. Για τη σχολική χρονιά 2021-2022 ο αριθμός θέσεων 

για φοίτηση στα Αθλητικά Τμήματα Α΄ Γυμνασίου, είναι εκατόν εξήντα (160). 

 

Α. Γενικά αθλητικά κριτήρια: 

 

Α.1 Αγωνιστική δραστηριότητα σε ολυμπιακό άθλημα/αγώνισμα, που καλλιεργείται από τις 

αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων. 

 

Α.2 Αγωνιστική δραστηριότητα σε αθλητικά σωματεία ή ομίλους, που υπάγονται στις αθλητικές 

Ομοσπονδίες (πιστοποίηση από επίσημο Σωματείο/Ομοσπονδία). 

 

Α.3 Ατομικά αθλήματα: κατάκτηση 1ης, 2ης, 3ης παγκύπριας θέσης (ανάλογα με το άθλημα) σε 

αγώνες Ομοσπονδιών και του Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού 

(ΕΣΥΑΑ). Για αθλήματα στα οποία διοργανώνονται πρωταθλήματα/αγώνες πέραν του 

Εθνικού, λαμβάνεται υπόψη μόνο η θέση κατάταξης στο Εθνικό Πρωτάθλημα. Τα ομαδικά 

αγωνίσματα των ατομικών αθλημάτων δεν αξιολογούνται (π.χ. διπλά, σκυταλοδρομίες κ.ά.). 

 

Α.4 Ομαδικά αθλήματα: Πραγματοποιείται δοκιμασία αξιολόγησης τεχνικών δεξιοτήτων σε κάθε 

επαρχία. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από: 

- Συντονιστή Αθλητικών Σχολείων (ΣΑΣ) 

- Υπεύθυνο Αθλητικών Τμημάτων (ΥΑΤ) κάθε επαρχίας 

- Τρεις εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ανά άθλημα 

- Παρατηρητής (ΕΜΕ Φυσικής Αγωγής ή και εκπρόσωπος του ΥΠΠΑΝ). 

 

Α.5 Η εισδοχή των μαθητών/ριών-αθλητών/ριών πραγματοποιείται με βάση τον αριθμό των 

διαθέσιμων θέσεων ανά άθλημα, ο οποίος καθορίζεται: 

 από το πληθυσμιακό μέγεθος της κάθε επαρχίας, 

 από τους διαθέσιμους εξειδικευμένους και κατάλληλους προπονητικούς χώρους, 

 από τους/τις διαθέσιμους/μες προσοντούχους προπονητές και προπονήτριες ανά άθλημα, 

 για τα ατομικά Αθλήματα 65% των θέσεων παγκύπρια, 

 για τα ομαδικά Αθλήματα 35% των θέσεων παγκύπρια, 

 σε κάποιες επαρχίες πιθανόν να προκύψουν διαφοροποιήσεις στα ποσοστά, ανάλογες του 

ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται για κάθε άθλημα. 

 

Τονίζεται ότι τα αθλητικά κριτήρια πρέπει να έχουν επιτευχθεί μόνο κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας αθλητικής χρονιάς. Επίσης, σε περίπτωση μη ύπαρξης μετρήσιμων αθλητικών 
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κριτηρίων για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. μη ολοκλήρωση αγωνιστικής δραστηριότητας λόγω 

πανδημίας κ.ά.), το ΥΠΠΑΝ καθορίζει τον τρόπο εισδοχής στα Αθλητικά Τμήματα. 

 

Β. Ειδικά αθλητικά κριτήρια ανά άθλημα: 

 

Β.1 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

Για την Α΄ τάξη 

i) 1η, 2η, 3η θέση στις πιο κάτω διοργανώσεις: 

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μικρών Κατηγοριών Σκέλος Α΄ και Σκέλος Β΄ 

ii) Βασική προϋπόθεση για εισδοχή στην κολύμβηση είναι η εξασφάλιση των 

απαιτούμενων FINA POINTS, τουλάχιστον 325 για τα κορίτσια και τουλάχιστον 275 για 

τα αγόρια, στο αγώνισμα που έχει επιτευχθεί η διάκριση. 

Για τη Β΄ και Γ΄ τάξη 

i) 1η, 2η, 3η θέση στις πιο κάτω διοργανώσεις: 

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών,  

Παγκύπριο Πρωτάθλημα κατηγοριών, 

Παγκύπριοι Ατομικοί αγώνες Ανδρών/Γυναικών,  

Παγκύπριοι Ατομικοί αγώνες κατηγοριών και  

Παγκύπριοι Μαθητικοί αγώνες 

iii) Βασική προϋπόθεση για εισδοχή στην κολύμβηση είναι η εξασφάλιση των 

απαιτούμενων FINA POINTS, τουλάχιστον 375 για τα κορίτσια και τουλάχιστον 350 για 

τα αγόρια, στο αγώνισμα που έχει επιτευχθεί η διάκριση.  

 

Β.2 ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Για την Α΄ τάξη 

1η, 2η, 3η παγκύπρια θέση στους Αγώνες του Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης Αναπτυξιακού 

Αθλητισμού (ΕΣΥΑΑ).  

 

Για τη Β΄ και Γ΄ τάξη 

1η, 2η, 3η θέση στα παγκύπρια πρωταθλήματα σχολικών και εξωσχολικών αγώνων της κατηγορίας 

τους.  

 

Β.3 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

1η , 2η , 3η / 4η θέση στο Εθνικό Πρωτάθλημα 

1η – 10η θέση στη σειρά κατάταξης της Ομοσπονδίας (Ranking System). 

 

Β.4 ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

1η, 2η θέση στο Εθνικό Πρωτάθλημα της κατηγορίας τους 

Όταν οι συμμετοχές της κατηγορίας βάρους είναι λιγότερες από έξι (6) δικαίωμα εισδοχής έχει 

μόνο όποιος εξασφάλισε την 1η θέση. 

 

Β.5 ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας αθλητών/ριών του ίδιου ατομικού αθλήματος λαμβάνονται υπόψη οι 

πιο κάτω παράγοντες με τη σειρά αναγραφής τους:  

I. Θέση (1η, 2η, 3η) 

II. Επίδοση  
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III. Θέση στο σύστημα αξιολόγησης (Ranking System), όπου ισχύει, κατά την 

τελευταία ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών, δηλαδή την 31η Μαΐου 2021 

IV. Βαθμός προαγωγής (ισχύει μόνο για ένταξη στη Β΄ και Γ΄ τάξη) 

V. Αριθμός αγώνων που έδωσε για να κατακτήσει τη θέση για την οποία αξιολογείται 

(προκρίσεις χωρίς αγώνα δεν αξιολογούνται π.χ. buy) 

VI. Αριθμός αθλητών/ριών που έλαβαν μέρος στο αγώνισμα για το οποίο αξιολογείται. 

 

Β.6 ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Υποψήφιος/α ομαδικού αθλήματος για να γίνει δεκτός στα Αθλητικά Τμήματα Α΄ τάξης, θα πρέπει 

να εξασφαλίσει τουλάχιστον 80 μονάδες στη βαθμολογία κατά τη δοκιμασία αξιολόγησης. 

Για εισδοχή στη Β΄ τάξη θα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 85 μονάδες και για εισδοχή στην 

Γ΄ τάξη θα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 90 μονάδες στη βαθμολογία της δοκιμασίας 

αξιολόγησης.  

 

Β.7 Περιεχόμενο αξιολόγησης τεχνικών δεξιοτήτων για ένταξη στα Αθλητικά Γυμνάσια 

 

Β.7.1 Καλαθοσφαίριση 

1.α Βασική Τεχνική Αθλήματος 

1. Ντρίπλα (Προωθητική-Αλλαγή Κατεύθυνσης) 

2. Πάσα (Στήθους-Σκαστή-Μακρινή) 

3. Σουτ  (Στατικό-Με άλμα) 

4. Μπάσιμο 

1.β Έλεγχος συντονιστικών ικανοτήτων 

1.γ. Αγωνιστικό προφίλ μέσα από παιχνίδι 

 

Β.7.2 Πετοσφαίριση 

2.α. Βασική Τεχνική Αθλήματος 

1. Πάσα ελέγχου με δύο δεξιότητες 

2. Πάσα με δάκτυλα 

3. Μανσέτα 

4. Σέρβις από κάτω 

5. Σέρβις από πάνω 

2.β. Έλεγχος συντονιστικών ικανοτήτων 

2.γ. Αγωνιστικό προφίλ μέσα από παιχνίδι 

 

Β.7.3 Ποδόσφαιρο 

3.α. Βασική Τεχνική Αθλήματος 

1. Κοντρόλ – έλεγχος μπάλας 

2. Πάσα 

3. Ντρίπλα 

4. Σουτ 

5. Κεφαλιά 

3.β. Έλεγχος συντονιστικών ικανοτήτων 

3.γ. Αγωνιστικό προφίλ μέσα από παιχνίδι 
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Β.7.4 Χειροσφαίριση 

4.α. Βασική Τεχνική Αθλήματος 

1. Πάσα 

2. Ντρίπλα (Προωθητική) 

3. Σουτ (βασικό, με άλμα, σε στόχο) 

4.β. Έλεγχος συντονιστικών ικανοτήτων 

4.γ. Αγωνιστικό προφίλ μέσα από παιχνίδι 

 

Β.7.5 Υδατοσφαίριση 

5.α. Βασική Τεχνική Αθλήματος 

1. Υποδοχή και Πάσα 

2. Σουτ 

3. Αλλαγές κατεύθυνσης με μπάλα 

5.β. Έλεγχος συντονιστικών ικανοτήτων 
5.γ. Αγωνιστικό προφίλ μέσα από παιχνίδι 

 

 

Γ. Επιπρόσθετα κριτήρια για ένταξη/προαγωγή στη Β΄ και Γ΄ Τάξη: 

 

Επιπρόσθετα των αθλητικών κριτηρίων που αναγράφονται πιο πάνω, για εισαγωγή στη Β΄ και Γ΄ 

τάξη Γυμνασίου, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να πληρούν και τα πιο κάτω:  

 

Γ.1 Γενική βαθμολογία 15/20 (εξαιρούνται αθλητές/αθλήτριες που εμπίπτουν στην κατηγορία 

«εξαιρετικές διακρίσεις» βλ. σημ. Δ) 

Γ.2 Διαγωγή με τον χαρακτηρισμό «Κοσμιότατη».  

 

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω επιπρόσθετα κριτήρια απαιτούνται και για προαγωγή από την Α΄ στη 

Β΄ και από τη Β΄ στην Γ΄ τάξη, μαθητών/ριών που ήδη φοιτούν στα Αθλητικά Τμήματα.  

 

Δ. Εισαγωγή αθλητών/ριών με εξαιρετικές διακρίσεις που δεν πληρούν το επιπρόσθετο 

κριτήριο για ένταξη/προαγωγή Γ.1  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνει δεκτός/ή στα Αθλητικά Τμήματα αθλητής/ 

αθλήτρια που δεν πληροί το επιπρόσθετο κριτήριο (σημ. Γ.1) εάν και εφόσον έχει πετύχει μία από 

τις πιο κάτω εξαιρετικές αθλητικές διακρίσεις:  

 

1. Ισοφάριση ή επίτευξη παγκύπριας επίδοσης  

2. Είναι ενταγμένος/η στους σχεδιασμούς ταλέντων του ΚΟΑ  

3. Τουλάχιστον τέσσερις συμμετοχές στην Εθνική ομάδα για τα ομαδικά αθλήματα. 

 

Σημειώνεται ότι αθλητής/αθλήτρια που δεν πληροί το κριτήριο Γ.2 δεν μπορεί να γίνει δεκτός/ή 

στα Αθλητικά Τμήματα. 


