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Παράρτημα ΙΙ 

 

Κριτήρια και τρόπος αξιολόγησης για φοίτηση σε Αθλητικά Τμήματα Λυκείου 

 (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, λαμβανομένου υπόψιν 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΄ Λυκείου, είναι 

εκατόν εξήντα (160). Σημειώνεται ότι, αίτηση εισδοχής στα Αθλητικά Τμήματα Λυκείου 

πρέπει να υποβάλλουν και όσοι/ες φοιτούν στα Αθλητικά Τμήματα Γυμνασίου αφού η 

φοίτηση στο Αθλητικό Γυμνάσιο δεν εξασφαλίζει αυτόματη είσοδο στα τμήματα του 

Αθλητικού Λυκείου. 

 

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση  

2. Πρωτότυπη Βεβαίωση της αντίστοιχης παγκύπριας ομοσπονδίας του αθλήματος 

με την οποία πρέπει να πιστοποιούνται:  

- ημερομηνία επίτευξης της διάκρισης 

- ηλικιακή κατηγορία στην οποία επιτεύχθηκε  

- αριθμός συμμετοχών στον συγκεκριμένο αγώνα/διοργάνωση/πρωτάθλημα  

3. Πιστοποιημένα φύλλα αγώνος  

4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής (προσκομίζεται 

τον Ιούνιο)   

 

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 θέσης (ανάλογα με το άθλημα) σε 

παγκύπρια σχολικά και εξωσχολικά πρωταθλήματα στην κατηγορία τους. 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.α.). 

Α.4 Ομαδικά αθλήματα:  

Α.4.1 κατάκτηση 1ης , 2ης , 3ης  θέσης στα παγκύπρια σχολικά ή εξωσχολικά 

πρωταθλήματα, µε συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% του συνόλου των επισήμων 

αγώνων της χρονιάς κατάκτησης της θέσης, στην ανώτατη κατηγορία της 
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Ομοσπονδίας. (Για το άθλημα της Υδατοσφαίρισης αξιολογούνται μόνο η 1η και η 

2η θέση στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα). 

Α.4.2 Δύο συμμετοχές σε εθνική ομάδα (ομαδικά αθλήματα) σε επίσημο παιχνίδι. 

 

Α.5 Η εισδοχή των μαθητών/τριών-αθλητών/τριών 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 κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας ή της προηγούμενης αθλητικής χρονιάς. Επίσης, σε περίπτωση μη ύπαρξης 

μετρήσιμων αθλητικών κριτηρίων για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. μη ολοκλήρωση 

αγωνιστικής δραστηριότητας λόγω πανδημίας κ.ά.), το ΥΠΠΑΝ διατηρεί το δικαίωμα 

επανακαθορισμού του τρόπου 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 Ανδρών/Γυναικών, 

Παγκύπριο Πρωτάθλημα κατηγοριών, 

Παγκύπριοι Ατομικοί αγώνες Ανδρών/Γυναικών, 

Παγκύπριοι Ατομικοί αγώνες κατηγοριών και  

Παγκύπριοι Μαθητικοί αγώνες 

 

ii) Τουλάχιστον 450 Fina Points 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) Τουλάχιστον 500 Fina Points στο αγώνισμα που έχει επιτευχθεί η διάκριση.  
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Β.2 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

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

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

 

Β.3 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 μόνον όποιος εξασφάλισε την 1η θέση. 

 

Β.4 ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ 

Β.4.1 Σε περίπτωση ισοβαθμίας αθλητών/ριών του ίδιου ατομικού αθλήματος 

λαμβάνονται υπόψη οι πιο κάτω παράγοντες με τη σειρά αναγραφής τους:  

I. Θέση  

II. Επίδοση  

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 bye) 

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

αξιολογείται 

  

Β.4.2 Σε περίπτωση ισοβαθμίας αθλητών/τριών του ίδιου ομαδικού αθλήματος 

λαμβάνονται υπόψη οι πιο κάτω παράγοντες με τη σειρά αναγραφής τους:  

I. Αριθμός συμμετοχών σε Εθνική ομάδα 

II. Βαθμός προαγωγής/απόλυσης  

III. Κατάταξη ομάδας 

IV. Αριθμός και χρόνος συμμετοχής στα επίσημα παιχνίδια της ομάδας 

 

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 Λυκείου, 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 χαρακτηρισμό «Κοσμιότατη».  

 

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω επιπρόσθετα κριτήρια απαιτούνται  και για προαγωγή από 

την Α΄ στη Β΄ και από την Β΄ στην Γ΄ τάξη, μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στα Αθλητικά 

Τμήματα.  
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Δ. Εισαγωγή αθλητών/τριών με εξαιρετικές διακρίσεις που δεν πληρούν το 

επιπρόσθετο κριτήριο Γ.1 για ένταξη/προαγωγή    

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

αθλητής/αθλήτρια που δεν πληροί το επιπρόσθετο κριτήριο .Γ.1 εάν και εφόσον έχει 

πετύχει μια 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 στα Αθλητικά Τμήματα. 

Ε. Τρόπος αξιολόγησης αιτήσεων  

Ε.1  Η αξιολόγηση γίνεται με σταθμισμένη αναλογία δύο παραγόντων, αθλητικές 

διακρίσεις κατά ποσοστό 60% και ακαδημαϊκή επίδοση κατά ποσοστό 40%, όπως 

φαίνεται πιο κάτω: 

 Στις αθλητικές διακρίσεις η πρώτη θέση μοριοδοτείται με 6 μόρια, η δεύτερη 

θέση με 4 μόρια και η τρίτη θέση με 2 μόρια (1η θέση=6μ., 2η θέση=4μ., 3η 

θέση=2μ.) 

 Η ακαδημαϊκή επίδοση μοριοδοτείται με βάση σταθμισμένη στατιστική 

επεξεργασία του βαθμού απολυτηρίου σύμφωνα με τον Πίνακα 1. 

 

Ε.2  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 

 

 Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ανά άθλημα αναμένεται να 

ανακοινωθεί γύρω στις 21 Ιουνίου 2021 στις ιστοσελίδες των κατά τόπους 

Αθλητικών Λυκείων. 

 Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και μία 

εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του πίνακα κατάταξης.  

 Γύρω στις 5 Ιουλίου 2021 αναμένεται ότι θα αναρτηθεί ο τελικός κατάλογος 

των μαθητών/τριών που θα ενταχθούν στα Αθλητικά Τμήματα για την 

περίοδο 2021-2022. 
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Πίνακας 1:  

 

 

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΤΟΥΣ/ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

          

ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑ 

20,0 4,00 18,0 3,60 16,0   3,20 14,0 1,75 12,0 0,90 

19,9 3,98 17,9 3,58 15,9   3,18 13,9 1,74 11,9 0,89 

19,8 3,96 17,8 3,56 15,8   3,16 13,8 1,73 11,8 0,89 

19,7 3,94 17,7 3,54 15,7   3,14 13,7 1,71 11,7 0,88 

19,6 3,92 17,6 3,52 15,6   3,12 13,6 1,70 11,6 0,87 

19,5 3,90 17,5 3,50 15,5   3,10 13,5 1,69 11,5 0,86 

19,4 3,88 17,4 3,48 15,4   3,08 13,4 1,68 11,4 0,86 

19,3 3,86 17,3 3,46 15,3   3,06 13,3 1,66 11,3 0,85 

19,2 3,84 17,2 3,44 15,2   3,04 13,2 1,65 11,2 0,84 

19,1 3,82 17,1 3,42 15,1   3,02 13,1 1,64 11,1 0,83 

19,0 3,80 17,0 3,40 15,0   3,00 13,0 1,63 11,0 0,83 

18,9 3,78 16,9 3,38 14,9   1,86 12,9 0,97 10,9 0,82 

18,8 3,76 16,8 3,36 14,8   1,85 12,8 0,96 10,8 0,81 

18,7 3,74 16,7 3,34 14,7   1,84 12,7 0,95 10,7 0,80 

18,6 3,72 16,6 3,32 14,6   1,83 12,6 0,95 10,6 0,80 

18,5 3,70 16,5 3,30 14,5   1,81 12,5 0,94 10,5 0,79 

18,4 3,68 16,4 3,28 14,4   1,80 12,4 0,93 10,4 0,78 

18,3 3,66 16,3 3,26 14,3   1,79 12,3 0,92 10,3 0,77 

18,2 3,64 16,2 3,24 14,2   1,78 12,2 0,92 10,2 0,77 

18,1 3,62 16,1 3,22 14,1   1,76 12,1 0,91 10,1 0,76 
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