ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΑΡΘΡΟ 1
Την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον διευθύνει το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο της. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται από τον
εκάστοτε Πρόεδρο, όταν κωλύεται αυτός από τον Αντιπρόεδρο και όταν
κωλύονται και οι δύο από τον Γραμματέα.
Αν πρόκειται για θέματα ιδιαίτερης σημασίας το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να καταρτίζει ειδικές υποεπιτροπές στις οποίες πρέπει να
συμμετέχει πάντα μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 2
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ισχύοντος
Καταστατικού μπορεί να ορίζει υποεπιτροπές τις οποίες κρίνει χρήσιμες
και αναγκαίες, με σκοπό την προαγωγή των επιδιώξεων της Κ.Ο.Μ.
Στις υποεπιτροπές προεδρεύει το μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που
συμμετέχει σ’αυτές, το οποίο υποχρεώνεται να κάνει έκθεση της
δραστηριότητας της υποεπιτροπής σε κάθε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου. Επίσης, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από κάθε Γενική
Συνέλευση υποχρεώνεται να δίνει προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο Έκθεση
της δραστηριότητας της υποεπιτροπής.
Τα μέλη και ο αριθμός των μελών κάθε υποεπιτροπής καθορίζονται από
το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ο δε Πρόεδρος και Γραμματέας του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου της ΚΟΜ μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των
υποεπιτροπών χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Με την συγκρότηση της κάθε υποεπιτροπής συνέρχεται σε πρώτη
συνεδρίαση και εκλέγει τον Γραμματέα που κρατεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεων. Κάθε μέλος της υποεπιτροπής που απουσιάζει
αδικαιολόγητα για τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτείται.
Η αλληλογραφία κάθε υποεπιτροπής με τρίτους γίνεται μέσω του
Γραμματέα της υποεπιτροπής συνυπογράφοντας και του Γραμματέα της
Κ.Ο.Μ.
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ΑΡΘΡΟ 3
Το σήμα της Κ.Ο.Μ. έχει σχήμα στο οποίο αναγράφεται ολογράφως
“Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον” με χρώματα μπλε (οι πρώτες δύο
λέξεις) και κόκκινο η λέξη ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ που γράφεται με κεφαλαία
γράμματα.
Στο κέντρο του σήματος υπάρχει το άνω μέρος ρακέτας επί του οποίου
είναι τοποθετημένα ένα φτερό (άνω) και ο χάρτης της Κύπρου (κάτω) σε
χρώμα μπλε ή κίτρινο.
ΑΡΘΡΟ 4
Φίλαθλο σωματείο που ανήκει στη δύναμη της Κ.Ο.Μ. και έχει σαν έδρα
την Κύπρο μπορεί να ανήκει και σε άλλη Ένωση, Σύνδεσμο ή
Ομοσπονδία νοουμένου ότι αυτή η Ένωση, Σύνδεσμος ή Ομοσπονδία
δεν διευθύνει ή προσπαθεί να διευθύνει το άθλημα του Μπάτμιντον.
ΑΡΘΡΟ 5
Τα σωματεία οφείλουν να γνωστοποιούν
οποιανδήποτε αλλαγή στα πιο κάτω :
(α) Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
(β) Τον υπεύθυνο του τμήματος Μπάτμιντον.
(γ) Το Καταστατικό και τους Κανονισμούς τους.

έγκαιρα στην

Κ.Ο.Μ.

Οφείλουν επίσης να γνωστοποιούν τον Στατιστικό Πίνακα της αθλητικής
κίνησης στο σωματείο π.χ. κατάταξη, εγγεγραμμένους αθλητές/τριες
κ.λ.π.
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ΑΡΘΡΟ 6
Στην Κύπρο η Κ.Ο.Μ. μπορεί να διοργανώσει :
(α) Παγκόσμιο ή Πανευρωπαϊκό ή Μεσογειακό πρωτάθλημα ή και
∆ιεθνείς αγώνες με τη συμμετοχή Εθνικών Ομάδων ενός ή και
περισσότερων κρατών.
(β) Αγώνες με ξένους με τη συμμετοχή αθλητών ενός ή και
περισσότερων ξένων σωματείων.
(γ) Παγκύπρια πρωταθλήματα.
(δ) ∆ιασυλλογικούς αγώνες.
(ε) Κύπελλο Κύπρου.
(στ) Αγώνες γενική μορφής που οργανώνονται από την Κ.Ο.Μ. ή από
ένα ή περισσότερα σωματεία που μπορούν να ονομασθούν με ειδική
ονομασία.
Η Κ.Ο.Μ. ή Σωματείο που υπάγεται στη δύναμη της Κ.Ο.Μ. μπορεί να
διοργανώσει :
(α) Μεμονωμένους φιλικούς αγώνες αθλητών (διαγωνισμούς).
Σωματείο που υπάγεται στη δύναμη της Κ.Ο.Μ. μπορεί να διοργανώσει :
(β) Τουρνουά Ανοικτής Συμμετοχής μετά από επικύρωση.
(γ) Φιλικούς αγώνες στους οποίους θα μετέχουν αθλητές των σωματείων
που τους διοργανώνουν.
(δ) Εσωτερικούς αγώνες των σωματείων.
(ε) Ανοικτά Πρωταθλήματα.
ΑΡΘΡΟ 7
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί με πρόταση των αρμοδίων επιτροπών
να επεξεργαστεί και να θέσει ενώπιον Τακτικής ή Εκτακτής Γενικής
Συνέλευσης Κανονισμούς διοργανώσεως διαφόρων θεσμοποιημένων
αγώνων
(Παγκυπρίων, ∆ιασυλλογικών, Κυπέλλου).
ΑΡΘΡΟ 8
Για την διοργάνωση αγώνων, τη διεξαγωγή και κρίση τους ισχύουν
κατ’άθλημα (απλός, διπλός κ.τ.λ.) οι επίσημοι κανονισμοί της Κ.Ο.Μ. και
οι διεθνείς.
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ΑΡΘΡΟ 9
Κάθε σωματείο ή τοπική επιτροπή που επιθυμούν να διοργανώσουν
αγώνες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Κ.Ο.Μ. ως επίσης και
φιλικούς αγώνες με ξένες ομάδες, πρέπει να απευθύνουν έγγραφη
αίτηση στην Κ.Ο.Μ. τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη τους. Στη
σύνταξη της τελικής προκήρυξης πρέπει ν’αναφέρεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου και η ημερομηνία του εγγράφου της Κ.Ο.Μ. με το οποίο
χορηγήθηκε η άδεια διεξαγωγής των αγώνων.
Η παράλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Άρθρου 9 αποτελεί
πειθαρχικό παράπτωμα.
ΑΡΘΡΟ 10
Στους αγώνες διασωματειακών πρωταθλημάτων της Κ.Ο.Μ.
συμμετέχουν μόνο αθλητές που ανήκουν στη δύναμη της Κ.Ο.Μ. και
είναι εφοδιασμένοι με δελτία ταυτότητας της Ομοσπονδίας. Σε κάθε
προκήρυξη αγώνων πρέπει να αναφέρεται αυτή η διάταξη η δε
παράλειψη ή μή τήρηση της θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα.
ΑΡΘΡΟ 11
Η διεξαγωγή επισήμων αγώνων
Κανονισμούς Πρωταθλημάτων.

διέπεται

από

τους

Ειδικούς

ΑΡΘΡΟ 12
Την ευθύνη της συμμετοχής σε επίσημους αγώνες αθλητή που δεν είναι
ενταγμένος στην Κ.Ο.Μ. φέρει το Σωματείο που δηλώνει τη συμμετοχή
του. Το σωματείο μηδενίζεται για τον αγώνα του στον οποίο συμμετείχε ο
μη ενταγμένος αθλητής, από την Τ.Ε.
ΑΡΘΡΟ 13
Στους αγώνες που αναφέρεται το
που οργανώνονται με την έγκριση
στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο πρέπει
κατά την διάρκεια των αγώνων
τηρήθηκαν οι Κανονισμοί.

άρθρο 7, του παρόντος Κανονισμού,
της Κ.Ο.Μ. ο διαιτητής με έκθεση του
να αναφέρει στο φύλλο αγώνων αν
επεκράτησε η πρέπουσα τάξη και

ΑΡΘΡΟ 14
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και η Τεχνική Επιτροπή καθορίζουν τις
αίθουσες που είναι κατάλληλες για την διεξαγωγή των αγώνων.
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ΠΕΡΙ
ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΚΑΙ

ΑΡΘΡΟ 15
Ορισμός Αθλητή/Αθλήτριας
Αθλητής/αθλήτρια θεωρείται εκείνος/εκείνη που αγωνίζεται από αγάπη
προς το άθλημα του Μπάτμιντον ή προς αναψυχή και δεν έχει υποπέσει
σε αδίκημα το οποίο συνεπάγεται βάσει των Κανονισμών ή των Νόμων
της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, την απώλεια της αθλητικής ιδιότητας.
ΑΡΘΡΟ 16
Κατηγορίες Αθλητών/Αθλητριών
1) Κύπριοι Αθλητές/Αθλήτριες

Κύπριοι Αθλητές/Αθλήτριες θα θεωρούνται όσοι/όσες κατέχουν την
Κυπριακή Υπηκοότητα.
2) Κοινοτικοί Αθλητές/Αθλήτριες

Κοινοτικοί Αθλητές/Αθλήτριες θα θεωρούνται όσοι/όσες κατέχουν
υπηκοότητα οποιασδήποτε Χώρας που είναι πλήρες μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3) Ξένοι Αθλητές/Αθλήτριες

Ξένοι Αθλητές/Αθλήτριες Άλλων Χωρών θα θεωρούνται όσοι/όσες
κατέχουν υπηκοότητα οποιασδήποτε άλλης Χώρας που δεν είναι πλήρες
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΑΡΘΡΟ 17
Εγγραφή Αθλητών/Αθλητριών στην ΚΟΜ.
1) Έκδοση Ατομικού ∆ελτίου Ταυτότητας

Για να αναγνωριστεί κάποιος ως αθλητής/αθλήτρια και για να μετέχει
σε ∆ιασωματειακά Πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την
Κ.Ο.Μ. πρέπει να είναι ενταγμένος/ενταγμένη στην δύναμη της και
εφοδιασμένος/εφοδιασμένη
με
ατομικό
δελτίο
ταυτότητας
αθλητή/αθλήτριας.
α) Υποβολή Αίτησης

i) Ο αθλητής/αθλήτρια θα συμπληρώνει και υπογράφει το ειδικό
έντυπο αίτησης εγγραφής της Κ.Ο.Μ αναφέροντας το Σωματείο
που θέλει να ενταχθεί.
ii) Η αίτηση υποβάλλεται στην Κ.Ο.Μ. από το Σωματείο που ο
αθλητής/αθλήτρια θέλει να ενταχθεί.
iii) Mαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλονται ένα ή/και όλα
από τα πιο κάτω πιστοποιητικά για την εξακρίβωση της ηλικίας
και υπηκοότητας του αθλητή/αθλήτριας:
(1) Πιστοποιητικό γέννησης
(2) ∆ελτίο ταυτότητας
(3) ∆ιαβατήριο
(4) Πιστοποίηση από την Ομοσπονδία της χώρας που
προέρχεται ο αθλητής/αθλήτρια ότι πράγματι αυτός/αυτή δεν
υπαγόταν ή υπάγεται στη δύναμη σωματείου της χώρας
του/της ή άλλης ξένης χώρας.
Η εξασφάλιση της πιστοποίησης θα γίνεται από την ΚΟΜ η
οποία θα επικοινωνεί με την ξένη Ομοσπονδία το αργότερο
εντός 7 ημερών μετά την παραλαβή των πιο πάνω
πιστοποιητικών.
Σε περίπτωση που η ξένη Ομοσπονδία δεν ανταποκριθεί
στην έκδοση της πιστοποίησης εντός 30 ημερών από την
ημερομηνία που έγινε η επικοινωνία, ο αθλητής/αθλήτρια θα
εγγράφεται στην Κ.Ο.Μ.
Η Κ.Ο.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα την
υποβολή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου το οποίο κατά την
κρίση της θα εξακριβώνει τα πιο πάνω.
iv) Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον κηδεμόνα του
αθλητή/αθλήτριας σε περίπτωση που αυτός/αυτή είναι κάτω των
18 χρόνων.
v) Η δήλωση πλαστών στοιχείων ή πλαστογραφίας του εντύπου
εγγραφής του αθλητή/αθλήτριας θεωρείται πειθαρχικό
παράπτωμα.
vi) Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε οποιονδήποτε χρόνο
της Αγωνιστικής Περιόδου.
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β) Εξέταση και Έγκριση

Αιτήσεων

ι) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται θα εξετάζονται από την Τ.Ε. της
ΚΟΜ το αργότερο σε 7 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης και των απαιτουμένων πιστοποιητικών.
ιι) Οποιαδήποτε αίτηση εγγραφής υποβάλλεται με τους πιο πάνω
κανονισμούς, είτε θα γίνεται αποδεκτή, είτε θα απορρίπτεται.
Το αποτέλεσμα, σε κάθε περίπτωση, θα κοινοποιείται αμέσως στο
Σωματείο του αιτητή/αιτήτριας.
γ) Γενικοί Κανόνες Εγγραφής

ι) Ημερομηνία εγγραφής του αθλητή/αθλήτριας θα θεωρείται η
ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Τ.Ε. της ΚΟΜ.
ιι) Ο αθλητής/αθλήτρια θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί σε
οποιοδήποτε ∆ιασωματειακό Πρωτάθλημα, από την ημερομηνία
εγγραφής του.
ιιι) Κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης
εγγραφής στην ΚΟΜ και μέχρι την έκδοση της απόφασης της Τ.Ε.,
ο αθλητής/αθλήτρια δεν θα δικαιούται να αγωνιστεί σε
οποιοδήποτε ∆ιασωματειακό Πρωτάθλημα.
ιν) Οι Κύπριοι αθλητές/αθλήτριες που εγγράφονται με βάση τους
πιο πάνω κανονισμούς, θα δικαιούνται να αγωνιστούν σε
οποιοδήποτε ∆ιασωματειακό Πρωτάθλημα της Αγωνιστικής
Περιόδου αμέσως μετά την έγκριση της εγγραφής τους.
ν) Οι Κοινοτικοί και ξένοι αθλητές/αθλήτριες που εγγράφονται με
βάση τους πιο πάνω κανονισμούς, θα δικαιούνται να αγωνιστούν
σε οποιοδήποτε ∆ιασωματειακό πρωτάθλημα της Αγωνιστικής
Περιόδου με την προϋπόθεση ότι η υποβολή της αίτησης τους για
εγγραφή θα γίνεται πριν από την έναρξη της Αγωνιστικής
περιόδου.
ΑΡΘΡΟ 18
Μεταγραφή Αθλητών/Αθλητριών στην Κ.Ο.Μ.
1) Τρόποι Μεταγραφής

α) Αθλητής/Αθλήτρια που ανήκει σε κάποιο Σωματείο της δύναμης της
Κ.Ο.Μ. ή σε Σωματείο οποιασδήποτε άλλης Χώρας, μπορεί να
μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο :
i) Με ελεύθερη μεταγραφή που χορηγείται από το Σωματείο στο
οποίο ανήκει.
ii) Με υποσχετική μεταγραφή που χορηγείται από το Σωματείο στο
οποίο ανήκει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Στην περίπτωση αυτή με την λήξη της χρονικής περιόδου της
μεταγραφής ο αθλητής/αθλήτρια θα επανέρχεται αυτόματα στην
δύναμη του Σωματείου που τον /την παραχώρησε με
υποσχετική.
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2) Υποβολή Αίτησης

α) Ο αθλητής/αθλήτρια θα συμπληρώνει και υπογράφει το ειδικό
έντυπο αίτησης μεταγραφής της Κ.Ο.Μ αναφέροντας το Σωματείο στο
οποίο θέλει να μεταγραφεί.
β) Η αίτηση υποβάλλεται στην Κ.Ο.Μ. από το Σωματείο στο οποίο ο
αθλητής /αθλήτρια θέλει να μεταγραφεί.
γ) Mαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλονται ένα ή/και όλα τα
πιο κάτω πιστοποιητικά για την εξακρίβωση της ηλικίας, της
υπηκοότητας καθώς και της εγκυρότητας της μεταγραφής του αθλητή
/αθλήτριας:
i) Πιστοποιητικό γέννησης
ii) ∆ελτίο ταυτότητας
iii) ∆ιαβατήριο
iv) ∆ελτίο Μεταγραφής από το σωματείο στο οποίο ανήκει.
v) Πιστοποίηση από την Ομοσπονδία της χώρας που υπάγεται ο
αθλητής /αθλήτρια για την εγκυρότητα της μεταγραφής.
Η Κ.Ο.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα την
υποβολή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου το οποίο κατά την κρίση
της θα εξακριβώνει τα πιο πάνω.
δ) Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον κηδεμόνα του
αθλητή/αθλήτριας σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 χρόνων.
ε) Η δήλωση πλαστών στοιχείων ή πλαστογραφίας του εντύπου
εγγραφής
του
αθλητή/αθλήτριας
θεωρείται
πειθαρχικό
παράπτωμα.
στ) Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σε οποιονδήποτε χρόνο
της Αγωνιστικής Περιόδου.
3) Εξέταση και Έγκριση Αιτήσεων

α) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται θα εξετάζονται από την Τ.Ε. της
ΚΟΜ το αργότερο σε 7 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης και των απαιτουμένων πιστοποιητικών και θα εξετάζονται
από το .∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜ στην αμέσως επόμενη Τακτική
του Συνεδρίαση.
β) Οποιαδήποτε αίτηση μεταγραφής υποβάλλεται με τους πιο πάνω
κανονισμούς, θα γίνεται αποδεκτή ή θα απορρίπτεται και θα
επιστρέφεται στον αιτητή/αιτήτρια.
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4) Γενικοί Κανόνες Μεταγραφής

α) Ημερομηνία μεταγραφής του αθλητή/αθλήτριας θα θεωρείται η
ημερομηνία λήψης της απόφασης του ∆.Σ.
β) Ο αθλητής/αθλήτρια θα μπορεί να αγωνιστεί σε οποιοδήποτε
Πρωτάθλημα, μόνον μετά την έγκριση της μεταγραφής του από το
∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜ και της ενημέρωσης ή έκδοσης του
Ατομικού ∆ελτίου Ταυτότητας της ΚΟΜ.
γ) Κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης
μεταγραφής στην ΚΟΜ και μέχρι την έκδοση της απόφασης του
∆ιοικητικού Συμβουλίου, ο αθλητής/αθλήτρια δεν θα δικαιούται να
αγωνιστεί σε οποιοδήποτε ∆ιασωματειακό Πρωτάθλημα.
δ) Ο αθλητής/αθλήτρια που μεταγράφεται με ελεύθερη μεταγραφή ή
υποσχετική, δεν θα δικαιούται να αγωνιστεί με το νέο του Σωματείο σε
οποιοδήποτε ∆ιασωματειακό πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου
κατά την οποία έγινε η μεταγραφή.
ε) Σε περίπτωση που το Σωματείο που ανήκει ο αθλητής/αθλήτρια δεν
δώσει την συγκατάθεση του για την μεταγραφή,
ο αθλητής/αθλήτρια θα μεταγράφεται στο νέο σωματείο, αλλά δεν θα
μπορεί να αγωνιστεί με αυτό σε κανένα ∆ιασωματειακό πρωτάθλημα
για περίοδο δύο χρόνων.
στ) Ο αποκλεισμός των δύο χρόνων θα αρχίζει από την ημερομηνία
λήψης του ειδικού εντύπου αίτησης μεταγραφής στα γραφεία της
ΚΟΜ.
ΑΡΘΡΟ 19
Μεταγραφή Κυπρίων Αθλητών/Αθλητριών σε Σωματεία του
Εξωτερικού
1) Οι Κύπριοι αθλητές/αθλήτριες που επιθυμούν να αγωνίζονται σε
Σωματεία του εξωτερικού, θα πρέπει να ενημερώνουν το Σωματείο
στο οποίο υπάγονται για εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ή
μεταγραφής αν αυτή απαιτείται από την Ομοσπονδία της αντίστοιχης
χώρας.
Το Σωματείο του αθλητή/αθλήτριας θα έχει την υποχρέωση να
ανακοινώνει γραπτώς στην Κ.Ο.Μ. το όνομα του Σωματείου και της
χώρας που θα αγωνίζονται οι αθλητές/αθλήτριες τους, και κατά πόσον
τους έχει παραχωρηθεί συγκατάθεση ή μεταγραφή.
2) Οι Κύπριοι αθλητές/αθλήτριες που θα αγωνίζονται σε Σωματεία του
εξωτερικού με μεταγραφή δεν θα δικαιούνται να αγωνίζονται στα
∆ιασωματειακά Πρωταθλήματα της Κ.Ο.Μ.
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ΑΡΘΡΟ 20
Αριθμός Κοινοτικών και Ξένων αθλητών/αθλητριών ανά Σωματείο
1) Κάθε σωματείο δικαιούται να έχει ενταγμένους στην δύναμη του
όσους Κοινοτικούς και Ξένους αθλητές ή αθλήτριες επιθυμεί.
2) Η χρησιμοποίηση των αθλητών και αθλητριών θα διέπεται από τις
πρόνοιες των Ειδικών Κανονισμών Πρωταθλημάτων.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 21
Κριτήρια Επιλογής
Για την βράβευση των καλύτερων αθλητών/αθλητριών κάθε έτους
καθορίζονται τα πιο κάτω Κριτήρια Επιλογής:
1) Βασικό Κριτήριο Επιλογής θα είναι η Σειρά ∆υναμικότητας (Ranking)
των αθλητών/αθλητριών όπως αυτή περιγράφεται στους Ειδικούς
Κανονισμούς Ατομικών Πρωταθλημάτων και στα πιο κάτω κριτήρια.
2) Καλύτερος αθλητής/αθλήτρια για τη κατηγορία που ανήκει
αναδεικνύεται εκείνος που θα έχει συγκεντρώσει σε σύνολο από όλα
τα αγωνίσματα (απλό, διπλό, μικτό), τους περισσότερους βαθμούς
στον πίνακα της Σειράς ∆υναμικότητας κατά την χρονική περίοδο από
1 Ιανουαρίου μέχρι 31 ∆εκεμβρίου του έτους βράβευσης.
3) Το ίδιο με πιο πάνω ισχύει και για τις επόμενες θέσεις( 2ος, 3ος , κλπ)
σε πιθανή βράβευση περισσότερων αθλητών/αθλητριών.
4) Στις κατηγορίες των διαφόρων ηλικιών η βαθμολογία των αθλητών
και αθλητριών για σκοπούς βράβευσης είναι το σύνολο των βαθμών
που θα συγκεντρώσουν στα Τουρνουά που διεξάγονται μόνο για την
κατηγορία αυτής της ηλικίας.
5) Για όλες τις βραβεύσεις οι αθλητές/αθλήτριες θα πρέπει να έχουν
επιδείξει καλή συμπεριφορά και ήθος και να μην έχουν τιμωρηθεί κατά
την χρονιά της βράβευσης.
6) Αθλητής/αθλήτρια δεν θα βραβεύεται εάν δεν έχει εκπληρώσει
αδικαιολόγητα τυχόν υποχρεώσεις του/της έναντι της Κ.Ο.Μ. (π.χ.
άρνηση συμμετοχής στις εθνικές ομάδες, άρνηση για έλεγχο
ντοπαρίσματος, κ.λ.π.).
7) Το ∆.Σ. της Κ.Ο.Μ. είναι δυνατό να απονείμει τιμητική διάκριση σε
αθλητή/αθλήτρια που έχει πετύχει σημαντικές νίκες και εμφανίσεις σε
∆ιεθνείς διοργανώσεις όπως και σε Τουρνουά ψηλής κατηγορίας
όπως π.χ. Πανευρωπαϊκούς – Κοινοπολιτειακούς - Ολυμπιακούς.
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Κατανομή των χρηματικών

επάθλων

Τα χρηματικά έπαθλα για την βράβευση των καλύτερων
αθλητών/αθλητριών κάθε έτους θα κατανέμονται στους δύο πρώτους σε
βαθμολογία αθλητές/αθλήτριες σε κάθε ηλικιακή κατηγορία εκτός της
κατηγορίας βετεράνων, σύμφωνα με τους πιο κάτω πίνακες:
Κατανομή στις Ηλικιακές Κατηγορίες
Ποσοστό (%) του
Συντελεστής
Ηλικιακή
Βαρύτητας συνολικού χρηματικού
Κατηγορία
επάθλου
Τουρνουά
Α/Γ
3,5
25,93%
Κ19
3
22,22%
Κ17
2,5
18,52%
Κ15
2
14,81%
Κ13
1,5
11,11%
Κ11
1
7,41%

Θέση
Βράβευσης
Βάσει
Βαθμολογίας
1η
2η

Κατανομή στους βραβευθέντες Αθλητές/Αθλήτριες
Ποσοστό (%) του συνολικού χρηματικού επάθλου στα πέντε αγωνίσματα
Ποσοστά
Απλό
∆ιπλό
∆ιπλό
∆ιπλό
Απλό
∆ιπλό
(%)
Γυναικών
Γυναικών
Μικτό
Μικτό
Ανδρών
Ανδρών
Κατανομής
2
2
2
2
2 Άνδρες
2 Άνδρες
Γυναίκες
Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες
40%
60%
20%
20%
15%
15%
15%
15%
60%
12%
12%
9%
9%
9%
9%
40%
8%
8%
6%
6%
6%
6%

Σε
περίπτωση
ισοβαθμίας
μεταξύ
δύο
ή
περισσότερων
αθλητών/αθλητριών σε οποιαδήποτε θέση βράβευσης, τότε το ποσοστό
της θέσης/θέσεων βράβευσης θα κατανέμεται ισομερώς και δεν θα
απονέμεται οποιοδήποτε πρόσθετο χρηματικό έπαθλο.
Το ελάχιστο ποσό των χρηματικών επάθλων με βάση τα ποσοστά στους
πιο πάνω Πίνακες καθορίζεται στα είκοσι ευρώ(€20). Σε περίπτωση που
οποιοδήποτε έπαθλο είναι μικρότερο θα καταβάλλεται από την ΚΟΜ
επιπρόσθετο ποσό για κάλυψη της διαφοράς.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 22
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τους παρόντες Κανονισμούς
αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ο.Μ.

