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1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ)
1.1. Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:
1.1.1. Η Κ.Ο.Μ. αναγνωρίζει σαν αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα που
διεξάγονται στη Κύπρο και το εξωτερικό τις πιο κάτω κατηγορίες:
1.1.1.1. Ανοικτά Τουρνουά που διοργανώνονται από Σωµατεία ή τοπικές
επιτροπές της Κύπρου µετά από επικύρωση από τη Κ.Ο.Μ..
1.1.1.2. Εθνικά Τουρνουά που διοργανώνονται από τη Κ.Ο.Μ..
1.1.1.3. Ανοικτά Τουρνουά που διοργανώνονται από Σωµατεία ή τοπικές
επιτροπές Χωρών του Εξωτερικού που γίνονται µετά από επικύρωση
της αναγνωρισµένης Οµοσπονδίας των Χωρών αυτών.
1.1.1.4. ∆ιεθνή Τουρνουά που διοργανώνονται από τη Κ.Ο.Μ. και
Οµοσπονδίες Χωρών του Εξωτερικού µετά από επικύρωση των
αναγνωρισµένων ∆ιεθνών Οµοσπονδιών.
1.1.1.5. ∆ιεθνή Τουρνουά που διοργανώνονται από ∆ιεθνής Οµοσπονδίες
Μπάτµιντον (IBF, EBU, κ.λ.π.).
1.1.2. Οι κατηγορίες Πρωταθληµάτων 1.1.1.1. και 1.1.1.2. πιο πάνω θα διεξάγονται
σύµφωνα µε τους πιο κάτω κανονισµούς και τους εκάστοτε ισχύοντες
κανονισµούς της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Μπάτµιντον (IBF) όπου
εφαρµόζονται.
1.1.3. Για τις κατηγορίες Πρωταθληµάτων 1.1.1.3. - 1.1.1.5. θα ισχύουν οι
θεσµοποιηµένοι κανονισµοί των διοργανωτών καθώς και οι εκάστοτε
ισχύοντες κανονισµοί της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Μπάτµιντον (IBF) όπου
εφαρµόζονται.
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2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Η ΤΟΠΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 1.1.1.1. ΚΑΙ 1.1.1.2.)
2.1. Καθορισµός Αγωνιστικής Περιόδου
Η Αγωνιστική Περίοδος στην οποία θα εµπίπτουν τα πιο πάνω Ατοµικά
Πρωταθλήµατα καθορίζεται ως εξής:

2.1.1. Για τα Εθνικά Τουρνουά που διοργανώνονται από την Κ.Ο.Μ
2.1.1.1. Ηµεροµηνία έναρξης
2.1.1.2. Ηµεροµηνία λήξης

– 1η Ιανουαρίου
– 31η Μαΐου

2.1.2. Για Τουρνουά που διοργανώνονται από Σωµατεία ή Τοπικές
Επιτροπές της Κύπρου κατόπι επικύρωσης της Κ.Ο.Μ
2.1.2.1. Ηµεροµηνία έναρξης
2.1.2.2. Ηµεροµηνία λήξης

– 1η Ιανουαρίου
– 31η ∆εκεµβρίου

2.2. ∆ιοργάνωση
2.2.1. Η Κ.Ο.Μ. θα διοργανώνει κάθε χρόνο, τις ακόλουθες Κατηγορίες Εθνικών
Ατοµικών Πρωταθληµάτων:
2.2.1.1. Εθνικό Τουρνουά Παµπαίδων / Παγκορασίδων (κάτω των 11 ετών)
2.2.1.2. Εθνικό Τουρνουά Παµπαίδων / Παγκορασίδων (κάτω των 13 ετών)
2.2.1.3. Εθνικό Τουρνουά Παίδων / Κορασίδων (κάτω των 16 ετών)
2.2.1.4. Εθνικό Τουρνουά Εφήβων / Νεανίδων (κάτω των 19 ετών)
2.2.1.5. Εθνικό Τουρνουά Ανδρών /Γυναικών
2.2.1.6. Εθνικό Τουρνουά Βετεράνων
2.2.2. Η ηµεροµηνία διεξαγωγής των Εθνικών Ατοµικών Πρωταθληµάτων θα γίνεται
χρονολογικά µε τη σειρά που αναγράφονται στο Κανονισµό 2.2.1.
2.2.3. Η διοργάνωση Τουρνουά από Σωµατεία ή τοπικές επιτροπές της Κύπρου θα
γίνεται µετά από επικύρωση από τη Κ.Ο.Μ. σύµφωνα µε τις πρόνοιες των
Εσωτερικών Κανονισµών και µπορούν να διοργανώνονται σε οποιαδήποτε
χρονική περίοδο.

2.3. ∆ικαίωµα Συµµετοχής Αθλητών /Αθλητριών
2.3.1. Γενικοί Όροι
2.3.1.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στα Εθνικά Τουρνουά που διοργανώνονται από
την Κ.Ο.Μ. έχουν όλοι οι Αθλητές /Αθλήτριες που έχουν Κυπριακή
Υπηκοότητα.
2.3.1.2. Όλοι οι Αθλητές /Αθλήτριες θα συµµετέχουν µε δική τους ευθύνη και
οι διοργανωτές οποιουδήποτε τουρνουά δεν θα φέρουν καµία ευθύνη
για την ασφάλεια και υγεία των Αθλητών /Αθλητριών.
2.3.1.3. Στις περιπτώσεις διοργάνωσης Τουρνουά από Σωµατεία ή τοπικές
επιτροπές της Κύπρου η συµµετοχή θα πρέπει να είναι ανοικτή σε
Κύπριους, Κοινοτικούς και ξένους Αθλητές /Αθλήτριες. Επίσης οι
πρόνοιες του κανονισµού 2.3.1.2. πιο πάνω θα ισχύουν και στα
τουρνουά αυτά.
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2.3.2. Όρια Ηλικίας
Τα όρια ηλικίας για συµµετοχή στις πιο πάνω κατηγορίες Πρωταθληµάτων
είναι τα εξής:
2.3.2.1. Κατηγορία Παµπαίδων / Παγκορασίδων (κάτω των 11 ετών)
2.3.2.1.1. Στη κατηγορία Παµπαίδων / Παγκορασίδων (κάτω των 11
ετών) µπορούν να συµµετέχουν όσοι Αθλητές /Αθλήτριες
παραµένουν κάτω των έντεκα (11) χρόνων σε όλη την
διάρκεια του ηµερολογιακού έτους στο οποίο θα διεξάγεται
το Τουρνουά.
2.3.2.1.2. Οι Αθλητές /Αθλήτριες που ανήκουν στη κατηγορία αυτή
δικαιούνται να αγωνίζονται µόνο στην αµέσως πιο ψηλή
ηλικιακά
κατηγορία
δηλαδή
εκείνη
των
Παµπαίδων / Παγκορασίδων (κάτω των 13 ετών).
2.3.2.2. Κατηγορία Παµπαίδων / Παγκορασίδων (κάτω των 13 ετών)
2.3.2.2.1. Στη κατηγορία Παµπαίδων / Παγκορασίδων (κάτω των 13
ετών) µπορούν να συµµετέχουν όσοι Αθλητές /Αθλήτριες
παραµένουν κάτω των δεκατριών (13) χρόνων σε όλη την
διάρκεια του ηµερολογιακού έτους στο οποίο θα διεξάγεται
το Τουρνουά.
2.3.2.2.2. Οι Αθλητές /Αθλήτριες που ανήκουν στη κατηγορία αυτή
δικαιούνται να αγωνίζονται µόνο στην αµέσως πιο ψηλή
ηλικιακά
κατηγορία
δηλαδή
εκείνη
των
Παίδων / Κορασίδων (κάτω των 16 ετών).
2.3.2.3. Κατηγορία Παίδων / Κορασίδων (κάτω των 16 ετών)
2.3.2.3.1. Στη κατηγορία Παίδων / Κορασίδων (κάτω των 16 ετών)
µπορούν να συµµετέχουν όσοι Αθλητές /Αθλήτριες
παραµένουν κάτω των δεκαέξι (16) χρόνων σε όλη την
διάρκεια του ηµερολογιακού έτους στο οποίο θα διεξάγεται
το Τουρνουά
2.3.2.3.2. Οι Αθλητές /Αθλήτριες που ανήκουν στη κατηγορία αυτή
δικαιούνται να αγωνίζονται µόνο στην αµέσως πιο ψηλή
ηλικιακά κατηγορία δηλαδή εκείνη των Εφήβων / Νεανίδων
(κάτω των 19 ετών).
2.3.2.4. Κατηγορία Εφήβων / Νεανίδων (κάτω των 19 ετών)
2.3.2.4.1. Στη κατηγορία Εφήβων / Νεανίδων (κάτω των 19 ετών)
µπορούν να συµµετέχουν όσοι Αθλητές /Αθλήτριες
παραµένουν κάτω των δεκαεννέα (19) χρόνων σε όλη την
διάρκεια του ηµερολογιακού έτους στο οποίο θα διεξάγεται
το Τουρνουά.
2.3.2.4.2. Οι Αθλητές /Αθλήτριες που ανήκουν στη κατηγορία αυτή
δικαιούνται να αγωνίζονται και στη κατηγορία
Ανδρών / Γυναικών.
2.3.2.5. Κατηγορία Ανδρών / Γυναικών
2.3.2.5.1. Στη κατηγορία Ανδρών / Γυναικών µπορούν να
συµµετέχουν µόνο όσοι Αθλητές /Αθλήτριες έχουν
συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους την
1η Ιανουαρίου του ηµερολογιακού έτους στο οποίο
διεξάγεται το Τουρνουά
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2.3.2.6. Κατηγορία Βετεράνων
Στη κατηγορία βετεράνων θα διεξάγονται δύο κατηγορίες Τουρνουά
ως εξής:
2.3.2.6.1. Κατηγορία Α
Στη κατηγορία αυτή δικαίωµα συµµετοχής θα έχουν
Αθλητές άνω των σαράντα (40) ετών και Αθλήτριες άνω
των τριανταπέντε (35) ετών.
2.3.2.6.2. Κατηγορία Β
Στη κατηγορία αυτή δικαίωµα συµµετοχής θα έχουν
Αθλητές άνω των πενήντα (50) ετών και Αθλήτριες άνω των
σαράντα πέντε (45) ετών.
2.3.2.6.3. Όλοι οι Αθλητές /Αθλήτριες θα πρέπει να έχουν
συµπληρώσει το αντίστοιχο έτος της ηλικίας που
προβλέπεται στη Κατηγορία που συµµετέχουν, την
1η Ιανουαρίου του ηµερολογιακού έτους στο οποίο θα
διεξάγεται το Τουρνουά.
2.3.2.6.4. Οι Αθλητές /Αθλήτριες και των δύο πιο πάνω κατηγοριών
δικαιούνται να αγωνίζονται και στην κατηγορία
Ανδρών /Γυναικών.
2.3.2.7. Οι πρόνοιες των κανονισµών 2.3.2.1. - 2.3.2.6. πιο πάνω θα ισχύουν
και στις περιπτώσεις διοργάνωσης Τουρνουά από Σωµατεία ή τοπικές
επιτροπές της Κύπρου.

2.4. Τρόπος διεξαγωγής
2.4.1. Όλα τα Τουρνουά θα διεξάγονται σύµφωνα µε τους πιο κάτω κανονισµούς και
τους εκάστοτε ισχύοντες Νόµους του Μπάτµιντον (Laws of Badminton) και
Γενικούς Κανονισµούς Αγώνων (General Competition Regulations) της
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Μπάτµιντον (IBF) όπου αυτοί εφαρµόζονται.
2.4.2. Σε όλα τα Τουρνουά θα διεξάγονται ξεχωριστοί διαγωνισµοί σε όλα τα
αγωνίσµατα (απλά, διπλά και µικτά).

2.5. Προκήρυξη
2.5.1. Όλα τα Εθνικά Τουρνουά θα προκηρύσσονται ξεχωριστά ή /και ταυτόχρονα
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έναρξης τους,
που θα καθορίζεται από την Κ.Ο.Μ.
2.5.2. Η προκήρυξη θα γίνεται µε γραπτή πρόσκληση προς όλα τα Σωµατεία και
ανακοίνωση στον εγχώριο τύπο.
2.5.3. Στην προκήρυξη θα αναγράφονται το όνοµα του Επιδιαιτητή, οι
ηµεροµηνίες / ώρες και αίθουσες διεξαγωγής των Τουρνουά, η τελευταία
ηµεροµηνία των δηλώσεων Συµµετοχής, η ηµεροµηνία και ώρα της κλήρωσης
καθώς και η µάρκα των φτερών που θα χρησιµοποιηθούν.
Οποιαδήποτε αλλαγή στα πιο πάνω στοιχεία θα µπορεί να γίνεται κατόπι
έγκρισης της Τ.Ε. της Κ.Ο.Μ.
2.5.4. Οι πρόνοιες των κανονισµών 2.5.1.-2.5.3. πιο πάνω θα ισχύουν και στις
περιπτώσεις διοργάνωσης Τουρνουά από Σωµατεία ή τοπικές επιτροπές της
Κύπρου.
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2.6. ∆ηλώσεις Συµµετοχής
2.6.1. Όλοι οι Αθλητές /Αθλήτριες που επιθυµούν να αγωνιστούν θα πρέπει να
δηλώνουν συµµετοχή στους διοργανωτές των Τουρνουά.
Η τελευταία ηµεροµηνία δήλωσης συµµετοχής θα πρέπει να αναγράφεται στη
προκήρυξη του κάθε Τουρνουά.

2.7. Κλήρωση
2.7.1. Οι κληρώσεις των αγώνων του κάθε Τουρνουά θα γίνονται από τη Τ.Ε.
τουλάχιστον µία (1) ηµέρα πριν από την οριζόµενη ηµεροµηνία έναρξης του
Τουρνουά.
2.7.2. Η κατάταξη (SEEDING) των Αθλητών /Αθλητριών στις κληρώσεις θα γίνεται
µε βάση τους Γενικούς Κανονισµούς Αγώνων (General Competition
Regulations) της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Μπάτµιντον (IBF) και τη Σειρά
∆υναµικότητας (RANKING) των Αθλητών /Αθλητριών όπως περιγράφεται
στο Κανονισµό 3.1. πιο κάτω.
2.7.3. Οι κληρώσεις των αγώνων όλων των Τουρνουά είναι ανοικτές για
οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο.
2.7.4. Η οργανωτική επιτροπή οποιουδήποτε Τουρνουά που γίνεται µετά από
έγκριση της Κ.Ο.Μ., υποχρεούται να τηρήσει στη κλήρωση τις πρόνοιες του
κανονισµού 2.7.2. µε βάση τη Σειρά ∆υναµικότητας (RANKING) των
Αθλητών /Αθλητριών. Η Τ.Ε. της Κ.Ο.Μ θα εξασκεί σχετικό έλεγχο την ηµέρα
της κλήρωσης.
2.7.5. Σε κάθε κλήρωση αγώνων Τουρνουά πρέπει να παρευρίσκεται ένα
τουλάχιστον µέλος της Τ.Ε. της Κ.Ο.Μ.

2.8. Αποχώρηση Αθλητών /Αθλητριών
2.8.1. Όλοι οι Αθλητές /Αθλήτριες που δηλώνουν συµµετοχή σε οποιοδήποτε
Τουρνουά είναι υπόχρεοι να πληροφορούν τους διοργανωτές σε περίπτωση
αποχώρησης τους από το Τουρνουά.
2.8.2. Όταν η αποχώρηση δηλωθεί την προηγούµενη ηµέρα από την
προγραµµατισµένη έναρξη του Τουρνουά, θα θεωρείται δικαιολογηµένη.
2.8.3. Όταν η αποχώρηση δηλωθεί µέσα στην προγραµµατισµένη ηµέρα έναρξης του
Τουρνουά αλλά πριν από την έναρξη των αγώνων του Τουρνουά, ο
Επιδιαιτητής θα κρίνει κατά πόσο θα θεωρείται δικαιολογηµένη ή όχι.
2.8.4. Όταν σε οποιοδήποτε στάδιο από την έναρξη του Τουρνουά
Αθλητής /Αθλήτρια που απουσιάζει ή αρνείται να αγωνιστεί όταν κληθεί από
τον Επιδιαιτητή (εκτός στη περίπτωση τραυµατισµού), θα αποκλείεται από
αυτό και δεν θα δικαιούται να αγωνιστεί σε οποιοδήποτε άλλο αγώνα έχει
δηλωθεί ή προκριθεί.
Αυτό θα θεωρείται αθλητικό παράπτωµα που θα υπόκειται σε πειθαρχική
δίωξη σύµφωνα µε το Άρθρο 39 του Καταστατικού.
2.8.5. Ο Επιδιαιτητής µετά τη λήξη του Τουρνουά, θα πρέπει να αποστέλλει στη Τ.Ε.
της Κ.Ο.Μ. τα ονόµατα των Αθλητών /Αθλητριών που αποχώρησαν ή
αποκλείστηκαν από αυτό.

6

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 1.1.1.1.-1.1.1.5.)
3.1. Σειρά ∆υναµικότητας (RANKING) Αθλητών /Αθλητριών
3.1.1. Ορισµός
3.1.1.1. Η Σειρά ∆υναµικότητας (RANKING) είναι ο κατάλογος των
Αθλητών /Αθλητριών ή ζευγαριών µε βάση τη δυναµικότητα
σύµφωνα µε τους βαθµούς που κερδίζουν από τη συµµετοχή τους σε
αξιολογηµένα Τουρνουά µε βάση το σύστηµα βαθµολογίας που
περιγράφεται στο κανονισµό 3.1.2. πιο κάτω.
3.1.1.2. Θα υπάρχει ξεχωριστός κατάλογος για κάθε αγώνισµα (απλό - διπλό µικτό) για το κάθε Αθλητή και Αθλήτρια.
3.1.1.3. Την ευθύνη τήρησης και έλεγχου των καταλόγων κατάταξης των
Αθλητών /Αθλητριών και ζευγαριών έχει η Τ.Ε. της Κ.Ο.Μ.

3.1.2. Σύστηµα Βαθµολογίας
3.1.2.1. Βαθµολογία στα διάφορα αγωνίσµατα
3.1.2.1.1. Οι βαθµοί που θα κερδίζουν οι Αθλητές /Αθλήτριες σε όλα
τα αγωνίσµατα (απλό - διπλό - µικτό) των αξιολογηµένων
Τουρνουά, ανάλογα µε τον αριθµό συµµετοχών
καθορίζονται ως εξής:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1ος

2ος

3ος 4ος

5ος-8ος

9ος-16ος

32 και άνω
16-31
8-15
4-7
2- 3

36
26
18
10
-

24
18
12
6
-

16
12
8
-

12
8
-

8
-

3.1.2.1.2. Στα αγωνίσµατα διπλά – µικτά η σειρά των ζευγαριών θα
βγαίνει
µε
τη
πρόσθεση
των
βαθµών
των
Αθλητών /Αθλητριών που αποτελούν το κάθε ζευγάρι.
3.1.2.1.3. Σε περίπτωση που πριν από την έναρξη οποιουδήποτε
τουρνουά ο αρχικός αριθµός συµµετοχών µειωθεί, τότε η
πιο πάνω βαθµολογία θα λογαριάζεται λαµβάνοντας υπόψη
το µειωµένο αριθµό συµµετοχών.
3.1.2.1.4. Αθλητές /Αθλήτριες ή ζευγάρια αφού αγωνιστούν σε ένα ή
περισσότερους αγώνες και ακολούθως αποχωρούν ή
αρνηθούν να αγωνιστούν όταν κληθούν από τον
Επιδιαιτητή, θα κερδίζουν τους βαθµούς του προηγούµενου
γύρου.
Για παράδειγµα αν προκριθούν στους ηµιτελικούς και
αποχωρήσουν τότε θα κερδίζουν τους βαθµούς των
προηµιτελικών.

7

3.1.2.2. Συντελεστές Βαρύτητας των ∆ιάφορων Τουρνουά
3.1.2.2.1. Οι βαθµοί που θα κερδίζουν οι Αθλητές /Αθλήτριες και
ζευγάρια
βάση του Κανονισµού 3.1.2.1.1. θα
πολλαπλασιάζονται µε τους πιο κάτω συντελεστές
βαρύτητας ανάλογα µε το Τουρνουά που θα συµµετέχουν:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Ανοικτά Τουρνουά Σωµατείων Κύπρου
Ανοικτά Τουρνουά Σωµατείων άλλων Χωρών
Εθνικά Τουρνουά Κ.Ο.Μ.
∆ιεθνή Τουρνουά Κ.Ο.Μ. και Οµοσπονδιών
χωρών:
Κατηγορίας Β
Κατηγορίας Α
Κατηγορίας ´World Grand Prix´ 1*
Κατηγορίας ´World Grand Prix´ 2*
Κατηγορίας ´World Grand Prix´ 3*
Κατηγορίας ´World Grand Prix´ 4*
Κατηγορίας ´World Grand Prix´ 5*
Κατηγορίας ´World Grand Prix´ 6*
Κατηγορίας ´World Grand Prix´ 7*
∆ιεθνή Τουρνουά ∆ιεθνών Οµοσπονδιών
IBF, EBU,κ.λ.π

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
1,0
1,0
1,5

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
Σηµείωση 1

Σηµείωση 1 - Οι συντελεστές των Τουρνουά αυτών θα είναι οι
αντίστοιχοι των πιο πάνω σύµφωνα µε τη κατηγορία αξιολόγησης τους
από την IBF.
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3.1.2.3. Κατάταξη (SEEDING) στις κληρώσεις των Τουρνουά
3.1.2.3.1. Η βαθµολογία που θα ισχύει για σκοπούς κατάταξης σε
οποιοδήποτε Τουρνουά, αρχίζει από τα αποτελέσµατα του
προηγούµενου αντίστοιχου Εθνικού Τουρνουά.
Στη βαθµολογία αυτή προστίθεται η βαθµολογία κάθε
επόµενου Τουρνουά µέχρι και του τελευταίου πριν το
επόµενο Εθνικό Τουρνουά.
3.1.2.3.2. Στα Τουρνουά των διαφόρων κατηγοριών ηλικίας η
βαθµολογία των Αθλητών /Αθλητριών για σκοπούς
κατάταξης είναι το σύνολο των βαθµών που κέρδισαν στη
κατηγορία της δικής τους ηλικίας συν τους βαθµούς που
κέρδισαν σε όλες τις πιο ψηλές ηλικιακά κατηγορίες.
Οποιοιδήποτε βαθµοί που πιθανόν να κέρδισαν σε πιο
χαµηλή ηλικιακά κατηγορία δεν υπολογίζονται. π.χ. από
παίδες στη κατηγορία εφήβων.
Εξαίρεση θα αποτελεί η κατηγορία Ανδρών /Γυναικών στην
οποία βαθµοί που πιθανό να αποκοµίσουν από την
κατηγορία Βετεράνων, δεν θα υπολογίζονται.
3.1.2.3.3. Σε ατοµικά Τουρνουά στη Κύπρο ή εκτός Κύπρου που η
σύνθεση της Οµάδας γίνεται κατόπιν επιλογής από τον
αρµόδιο Προπονητή ή επιτροπή της Κ.Ο.Μ., οι βαθµοί που
κερδίζουν οι Αθλητές /Αθλήτριες θα υπολογίζονται στην
αντίστοιχη κατηγορία.
π.χ. Πανευρωπαϊκοί Ανδρών / Γυναικών, για τη κατηγορία
Ανδρών / Γυναικών ή Πανευρωπαϊκοί Εφήβων /Νεανίδων
για την αντίστοιχη κατηγορία.
3.1.2.3.4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Τ.Ε. της Κ.Ο.Μ. δικαιούται
να εξετάσει περίπτωση Αθλητών /Αθλητριών µε σκοπό τη
τοποθέτηση τους για σκοπούς κατάταξης (SEEDING)
δεδοµένου ότι αυτοί δεν έχουν βαθµούς λόγω µη
συµµετοχής τους σε προηγούµενα Τουρνουά.
3.1.2.4. Γενικοί κανόνες
3.1.2.4.1. Αθλητές /Αθλήτριες που συµµετέχουν σε ατοµικά
Τουρνουά στο εξωτερικό κατόπιν έγκρισης της Κ.Ο.Μ. θα
κερδίζουν επίσης βαθµούς στην αντίστοιχη κατηγορία.
3.1.2.4.2. Σε όλες τις περιπτώσεις αποστολών στο εξωτερικό ο
υπεύθυνος αποστολής θα πρέπει να δώσει στη Τ.Ε. της
Κ.Ο.Μ. τα επίσηµα αποτελέσµατα των αγώνων.
3.1.2.4.3. ∆εν υπολογίζονται στη βαθµολογία Αθλητών /Αθλητριών
βαθµοί που κερδίζονται σε αγώνες στη Κύπρο ή εκτός
Κύπρου στους οποίους αποκλείεται η ανοικτή συµµετοχή.
Σαν τέτοια Τουρνουά λογαριάζονται τα Τουρνουά Κύπρου
µε συµµετοχή φιλοξενούµενης οµάδας και φιλοξενούσης ή
και
συµµετοχής
περιορισµένου
αριθµού
αθλητών /αθλητριών άλλων οµάδων καθώς και η µετάβαση
αθλητών /αθλητριών µιας οµάδας στο εξωτερικό και
συµµετοχής τους σε αντίστοιχο Τουρνουά.
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3.2. Επιδιαιτητές
3.2.1. Σε κάθε Τουρνουά θα πρέπει να υπάρχει επιδιαιτητής καθορισµένος από τη
Τ.Ε. της Κ.Ο.Μ.
3.2.2. Ο Επιδιαιτητής θα πρέπει να είναι παρών στην αίθουσα σε όλη τη διάρκεια του
Τουρνουά.
3.2.3. Ο Επιδιαιτητής θα έχει σαν καθήκοντα:
3.2.3.1. Τη γενική εποπτεία του Τουρνουά ώστε να τηρούνται ορθά όλοι οι
κανονισµοί της Κ.Ο.Μ.
3.2.3.2. Την ορθή συµπλήρωση των αποτελεσµάτων του Τουρνουά και την
έγκαιρη παράδοση τους προς τη Τ.Ε. της Κ.Ο.Μ.
3.2.3.3. Ο επιδιαιτητής αποφασίζει σύµφωνα µε τη κρίση του πάνω σε
οποιοδήποτε θέµα ήθελε προκύψει που δεν καλύπτεται από τους
κανονισµούς.

3.3. ∆ιαιτητές
3.3.1. Οι αγώνες είναι δυνατό να διεξάγονται χωρίς ∆ιαιτητές εκτός από τους
ηµιτελικούς και τελικούς στους οποίους οι ∆ιαιτητές θα ορίζονται από τον
Επιδιαιτητή.
3.3.2. Ο επιδιαιτητής µπορεί εάν του ζητηθεί ή εάν ο ίδιος κρίνει πρέπον, να ορίσει
σε οποιοδήποτε αγώνα ∆ιαιτητή από τους παριστάµενους.

3.4. Κριτές Γραµµών
3.4.1. Οι αγώνες είναι δυνατό να διεξάγονται χωρίς Κριτές Γραµµών.
3.4.2. Ο επιδιαιτητής µπορεί εάν του ζητηθεί ή εάν ο ίδιος κρίνει πρέπον, να ορίσει
σε οποιοδήποτε αγώνα κριτές γραµµών από τους παριστάµενους.

3.5. Φτερά
3.5.1. Σε όλη τη διάρκεια οποιουδήποτε Τουρνουά θα χρησιµοποιείται µόνο ένα
είδος και µάρκα φτερών. Τυχόν αλλαγή του είδους και µάρκας των φτερών θα
γίνεται µόνον µε την έγκριση της Τ.Ε.
3.5.2. Το όνοµα της µάρκας θα αναγράφεται στη προκήρυξη του κάθε Τουρνουά.

