ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Οι παρόντες Ειδικοί Κανονισμοί, που περιέχουν Είκοσι (20) Κανονισμούς,
διαβιβάστηκαν και ψηφίστηκαν στο σύνολό τους κατά την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της Ομοσπονδίας στις 18 Δεκεμβρίου 2015
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
(ΤΟΥΡΝΟΥΑ)

1.1. Η ΚΟΜ αναγνωρίζει σαν αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα που
διεξάγονται στη Κύπρο τα πιο κάτω:
1.1.1. Ανοικτά Τουρνουά που διοργανώνονται από Σωματεία ή
αναγνωρισμένους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από
επικύρωση από την ΚΟΜ.
1.1.2. Εθνικά Τουρνουά που διοργανώνονται από τη ΚΟΜ.
1.1.3. Διεθνή Τουρνουά που διοργανώνονται από τη ΚΟΜ στην
Κύπρο.
1.2. Τα πιο πάνω αξιολογημένα τουρνουά θα διεξάγονται σύμφωνα με τους
παρόντες κανονισμούς καθώς και τους εκάστοτε ισχύοντες Γενικούς
Κανονισμούς Ανταγωνισμού (General Competition Regulations) και
Νόμους του Μπάτμιντον (Laws of Badminton) της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Μπάτμιντον (BWF), εκτός και αν καθορίζεται
διαφορετικά στους παρόντες κανονισμούς.
1.3. Οποιαδήποτε αλλαγή στους πιο πάνω Διεθνείς Κανονισμούς που θα
εγκρίνεται από την Διεθνή Ομοσπονδία Μπάτμιντον κατά την διάρκεια
της αγωνιστικής περιόδου, θα τίθεται σε ισχύ από την νέα αγωνιστική
περίοδο εκτός και αν είναι άμεση απαίτηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

2.1. Η Αγωνιστική Περίοδος στην οποία θα εμπίπτουν τα πιο πάνω
αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα καθορίζεται ως εξής:
Ημερομηνία έναρξης

– 1η Ιανουαρίου

Ημερομηνία λήξης – 31η Δεκεμβρίου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 3

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

3.1. Η ΚΟΜ θα διοργανώνει κάθε χρόνο, τις ακόλουθες Κατηγορίες
Ατομικών Πρωταθλημάτων:
3.1.1. Εθνικό Τουρνουά κάτω των 11 ετών (Κ11)
3.1.2. Εθνικό Τουρνουά κάτω των 13 ετών (Κ13)
3.1.3. Εθνικό Τουρνουά κάτω των 15 ετών (Κ15)
3.1.4. Εθνικό Τουρνουά κάτω των 17 ετών (Κ17)
3.1.5. Εθνικό Τουρνουά κάτω των 19 ετών (Κ19)
3.1.6. Εθνικό Τουρνουά Ανδρών/Γυναικών
3.1.7. Εθνικά Τουρνουά Βετεράνων (Κατηγορίες Α&Β)
3.1.7.1. Κατηγορία Α - Αθλητές άνω των σαράντα (40) ετών και
Αθλήτριες άνω των τριανταπέντε (35) ετών
3.1.7.2. Κατηγορία Β - Αθλητές άνω των πενήντα (50) ετών και
Αθλήτριες άνω των σαράντα πέντε (45) ετών
3.2. Η σειρά διεξαγωγής των Εθνικών Ατομικών Πρωταθλημάτων και η
ημερομηνία διεξαγωγής τους θα καθορίζεται από την Τεχνική
Επιτροπή πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.
3.3. Η διοργάνωση Τουρνουά από Σωματεία ή άλλους αναγνωρισμένους
φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας θα γίνεται μετά από επικύρωση
από τη ΚΟΜ σύμφωνα με τις πρόνοιες των Εσωτερικών Κανονισμών
και μπορούν να διοργανώνονται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
3.4. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή δύο ή περισσότερων
αξιολογημένων τουρνουά οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας με
εξαίρεση τα Διεθνή Τουρνουά που διοργανώνονται από τη ΚΟΜ στην
Κύπρο. Η επικύρωση των τουρνουά πέραν των εθνικών τουρνουά, από
την ΚΟΜ, θα γίνεται με σειρά υποβολής της αίτησης σύμφωνα με τους
εσωτερικούς κανονισμούς.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΘΛΗΤΩΝ

4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στα Εθνικά Τουρνουά που διοργανώνονται από
την ΚΟΜ έχουν όλοι οι Αθλητές /Αθλήτριες εφόσον πληρούν τόσο τα
καθορισμένα όρια ηλικίας και εν ισχύ Δελτίο Υγείας καθώς και τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
4.1.1. Να μην έχει συμμετάσχει σε εθνικό πρωτάθλημα άλλης
ομοσπονδίας μέλους της BWF την ίδια αγωνιστική περίοδο
4.1.2. Να μην έχει εκπροσωπήσει άλλη ομοσπονδία μέλος της BWF για
περίοδο 3 χρόνων πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του
τουρνουά
Καθώς και ένα από τα ακόλουθα :
4.1.3. Ένας από τους γονείς του να έχει κυπριακή υπηκοότητα
4.1.4. Να έχει μόνιμη κατοικία στην Κύπρο για τουλάχιστο 2 χρόνια
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του τουρνουά
4.2. Στις περιπτώσεις διοργάνωσης Τουρνουά από Σωματεία ή άλλους
αναγνωρισμένους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας η συμμετοχή θα
πρέπει να είναι ανοικτή σε Κύπριους, Κοινοτικούς και ξένους
Αθλητές/Αθλήτριες. Οι αθλητές/αθλητριες που δηλώνουν συμμετοχή
και δεν κατέχουν Δελτίο Υγείας θα πρέπει να υπογράφουν το ειδικό
έντυπο συγκατάθεσης, που θα καταρτιστεί από την ΚΟΜ, στο οποίο θα
δηλώνουν ενυπόγραφα ότι είναι σωματικά ικανοί και υγιείς για την
πλήρη συμμετοχή τους στα τουρνουά. Το έντυπο συγκατάθεσης πρέπει
να υπογράφεται από τον κηδεμόνα του αθλητή/αθλήτριας σε
περίπτωση που αυτός/αυτή είναι κάτω των 18 χρονών και να
συνοδεύεται στην προκήρυξη του Τουρνουά.
4.3. Οι διοργανωτές οποιουδήποτε αξιολογημένου τουρνουά δεν θα φέρουν
καμία ευθύνη για κάλυψη του κόστους για τυχόν τραυματισμούς ή
άλλες ζημιές και εναπόκειται στους συμμετέχοντες να ασφαλιστούν. Η
δήλωση αυτή πρέπει να αναγράφεται στην προκήρυξη των τουρνουά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 5

ΌΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

5.1. Τα όρια ηλικίας για συμμετοχή στα αξιολογημένα Ατομικά
Πρωταθλήματα είναι τα εξής:
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κάτω των 11 ετών Αθλητές/Αθλήτριες που παραμένουν κάτω των έντεκα
(Κ11)
(11) χρόνων σε όλη την διάρκεια του ημερολογιακού
έτους της αγωνιστικής περιόδου
Κάτω των 13 ετών Αθλητές/Αθλήτριες που παραμένουν κάτω των
(Κ13)
δεκατριών (13) χρόνων σε όλη την διάρκεια του
ημερολογιακού έτους της αγωνιστικής περιόδου
Κάτω των 15 ετών Αθλητές/Αθλήτριες που παραμένουν κάτω των
(Κ15)
δεκαπέντε (15) χρόνων σε όλη την διάρκεια του
ημερολογιακού έτους της αγωνιστικής περιόδου
Κάτω των 17 ετών Αθλητές/Αθλήτριες που παραμένουν κάτω των
(Κ17)
δεκαεφτά (17) χρόνων σε όλη την διάρκεια του
ημερολογιακού έτους της αγωνιστικής περιόδου
Κάτω των 19 ετών Αθλητές/Αθλήτριες που παραμένουν κάτω των
(Κ19)
δεκαεννέα (19) χρόνων σε όλη την διάρκεια του
ημερολογιακού έτους της αγωνιστικής περιόδου
Ανδρών /Γυναικών
Αθλητές /Αθλήτριες ανεξαρτήτως ηλικίας
Βετεράνων
Κατηγορία Α
Κατηγορία Β

Αθλητές άνω των σαράντα (40) ετών και Αθλήτριες
άνω των τριανταπέντε (35) ετών
Αθλητές άνω των πενήντα (50) ετών και Αθλήτριες
άνω των σαράντα πέντε (45) ετών
Όλοι οι Βετεράνοι Αθλητές/Αθλήτριες θα πρέπει να
έχουν συμπληρώσει το αντίστοιχο έτος της ηλικίας
που προβλέπεται στη Κατηγορία που συμμετέχουν,
την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους της
αγωνιστικής περιόδου
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 6

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

6.1. Όλα τα αξιολογημένα Τουρνουά θα διεξάγονται σύμφωνα με τους
παρόντες κανονισμούς, τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους του
Μπάτμιντον (Laws of Badminton) και τους Γενικούς Κανονισμούς
Αγώνων (General Competition Regulations) της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Μπάτμιντον (BWF), όπου αυτοί εφαρμόζονται, εκτός και
αν καθορίζεται διαφορετικά στους παρόντες κανονισμούς.
6.2. Σε όλα τα αξιολογημένα Τουρνουά θα διεξάγονται ξεχωριστοί
διαγωνισμοί σε όλα τα αγωνίσματα (απλά, διπλά και μικτά). Τα
αγωνίσματα όπου οι δηλώσεις συμμετοχής είναι λιγότερες από
τέσσερις δεν θα διεξάγονται. Για συμμετοχές πέραν των 64 θα
διεξάγονται προκριματικοί αγώνες.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 7

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

7.1. Όλα τα Αξιολογημένα Τουρνουά θα προκηρύσσονται τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης τους, όπως
θα επικυρώνεται ή θα καθορίζεται από την ΚΟΜ.
7.2. Η προκήρυξη θα γίνεται με γραπτή πρόσκληση προς όλα τα Σωματεία
και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΚΟΜ.
7.3. Στην προκήρυξη θα αναγράφονται το όνομα του Επιδιαιτητή, οι
ημερομηνίες/ώρες και αίθουσες διεξαγωγής των Τουρνουά εάν είναι
δυνατόν, τα όρια ηλικίας, η τελευταία ημερομηνία των δηλώσεων
Συμμετοχής, η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης καθώς και το είδος
των φτερών που θα χρησιμοποιηθούν. Οποιαδήποτε αλλαγή στα πιο
πάνω στοιχεία θα μπορεί να γίνεται κατόπι έγκρισης της ΤΕ της ΚΟΜ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 8

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8.1. Όλοι οι Αθλητές/Αθλήτριες που επιθυμούν να αγωνιστούν θα πρέπει
να δηλώνουν συμμετοχή στους διοργανωτές των Τουρνουά είτε
προσωπικά ή από τα σωματεία στα οποία ανήκουν σύμφωνα με την
σειρά δυναμικότητας στο απλό τουλάχιστον τέσσερεις (4) ημέρες πριν
από την οριζόμενη ημερομηνία έναρξης του Τουρνουά.
8.2. Αλλαγές θα δύνανται να πραγματοποιηθούν μόνο κατόπιν έγκρισης της
εκάστοτε Οργανωτικής Επιτροπής το αργότερο πριν την διεξαγωγής
της κλήρωσης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 9

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9.1. Για την συμμετοχή σε ένα ή/και περισσότερα αξιολογημένα Εθνικά
Τουρνουά που διοργανώνονται από την ΚΟΜ οι Αθλητές/Αθλήτριες
θα καταβάλλουν συνολικά ένα παράβολο συμμετοχής που καθορίζεται
στα €10. Το παράβολο θα καταβάλλεται στο πρώτο στην σειρά Εθνικό
Τουρνουά της αθλητικής περιόδου στο οποίο οι Αθλητές/Αθλήτριες θα
λάβουν μέρος και θα παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής και σε
οποιοδήποτε μεταγενέστερο Εθνικό Τουρνουά της ίδιας αθλητικής
περιόδου.
9.2. Οι αθλητές/τριες που αποσύρονται μετά την διεξαγωγή της κλήρωσης
υποχρεούνται να καταβάλλουν το παράβολο.
9.3. Οποιοσδήποτε Αθλητής/τρια δεν καταβάλλει το παράβολο συμμετοχής
πριν την λήξη του Τουρνουά δεν θα δικαιούται να συμμετάσχει σε
άλλο αξιολογημένο Τουρνουά της ΚΟΜ της αγωνιστικής περιόδου.
9.4. Τα παράβολα συμμετοχής στα αξιολογημένα τουρνουά που
διοργανώνονται από Σωματεία ή Αναγνωρισμένους φορείς της
Κυπριακής Δημοκρατίας θα καθορίζονται από την οργανωτική
επιτροπή των τουρνουά, αλλά δεν θα ξεπερνούν το ποσό των €15 ανά
διοργάνωση.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 10

ΚΛΗΡΩΣΗ

10.1.Οι κληρώσεις των αγώνων του κάθε Τουρνουά θα γίνονται από τη ΤΕ
τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία
έναρξης του Τουρνουά με την χρήση του επίσημου ηλεκτρονικού
προγράμματος της παγκόσμιας ομοσπονδίας (BWF). Η κλήρωση θα
κοινοποιείται άμεσα από την ομοσπονδία στα σωματεία. Οι κληρώσεις
των αγώνων όλων των Τουρνουά είναι ανοικτές για οποιονδήποτε
ενδιαφερόμενο και θα διεξάγονται στα γραφεία της ομοσπονδίας
σύμφωνα με την προκήρυξη.
10.2.Η κατάταξη (SEEDING) των Αθλητών /Αθλητριών στις κληρώσεις θα
γίνεται με βάση τους Γενικούς Κανονισμούς Αγώνων (General
Competition Regulations) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπάτμιντον
(BWF) και τη Σειρά Δυναμικότητας (RANKING) των Αθλητών
/Αθλητριών όπως περιγράφεται στο Κανονισμό 12 πιο κάτω.
10.3.Αλλαγές και αντικαταστάσεις δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν μετά
την διεξαγωγής της κλήρωσης εκτός από τις περιπτώσεις που
περιγράφονται στους Κανονισμούς 14 & 15 των Γενικών Κανονισμών
Ανταγωνισμού (General Competition Regulations) της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Μπάτμιντον (BWF).
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10.4.Ο διαχωρισμός των αθλητών οι οποίοι προέρχονται από το ίδιο
σωματείο έτσι που να αποφεύγεται η μεταξύ τους κλήρωση στον
πρώτο γύρο θα γίνεται σε όλα τα τουρνουά ως εξής:
- O 1ος και 2ος στην κατάταξη των σωματείων θα κληρώνονται στα
αντίθετα
μισά
του
ταμπλό
της
κλήρωσης.
- Ο 3ος και 4ος στην κατάταξη των σωματείων θα κληρώνονται στα
εναπομείναντα
τέταρτα
του
ταμπλό
της
κλήρωσης.
- Όπου η κλήρωση είναι περισσότερες από 32 συμμετοχές ο 5ος – 8ος
στην κατάταξη των σωματείων θα κληρώνονται στα εναπομείναντα
όγδοα του ταμπλό της κλήρωσης.
10.5.Από τον κανόνα αυτό θα εξαιρούνται οι αθλητές στις καθορισμένες
θέσεις διασποράς (Seeded positions) οι οποίοι θα αφαιρούνται από τον
κατάλογο
συμμετοχής
των
σωματείων
και
θα
τοποθετούνται/κληρώνονται κανονικά.
10.6.Ο αριθμός των θέσεων διασποράς (no of seeds) στην κλήρωση θα
είναι:
Από 4-8 συμμετοχές – 2 θέσεις
Από 9-16 συμμετοχές – 4 θέσεις
Από 17-63 συμμετοχές – 8 θέσεις
Από 64 και άνω συμμετοχές - 16 θέσεις
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 11

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

11.1.Όλοι οι Αθλητές/Αθλήτριες που δηλώνουν συμμετοχή σε οποιοδήποτε
Τουρνουά είναι υπόχρεοι να πληροφορούν τους διοργανωτές σε
περίπτωση αποχώρησης τους από το Τουρνουά.
11.2.Όταν η αποχώρηση δηλωθεί την προηγούμενη ημέρα από την
προγραμματισμένη
έναρξη
του
Τουρνουά,
θα
θεωρείται
δικαιολογημένη.
11.3.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.
11.4.Όταν σε οποιοδήποτε στάδιο από την έναρξη του Τουρνουά Αθλητής
/Αθλήτρια που απουσιάζει ή αρνείται να αγωνιστεί όταν κληθεί από
τον Επιδιαιτητή, θα χάνει τον συγκεκριμένο αγώνα και δεν θα
δικαιούται να αγωνιστεί σε οποιοδήποτε άλλο αγώνα έχει δηλωθεί ή
προκριθεί.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 12

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΕΙΡΑΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
(RANKING) ΑΘΛΗΤΩΝ/ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

12.1. Ορισμός
12.1.1. Η Σειρά Δυναμικότητας (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 στους παρόντες κανονισμούς με
βάση το σύστημα βαθμολογίας που ακολουθεί.
12.1.2. Θα υπάρχει ξεχωριστός κατάλογος σε κάθε ηλικιακή
κατηγορία για κάθε αγώνισμα (απλό - διπλό - μικτό) για τον
κάθε Αθλητή και Αθλήτρια, οι οποίοι θα επικαιροποιούνται μετά
την διεξαγωγή κάθε τουρνουά.
12.1.3. Η Σειρά Δυναμικότητας (RANKING) θα χρησιμοποιείται για
σκοπούς κατάταξης (SEEDING) στις κληρώσεις των
αξιολογημένων τουρνουά αλλά και για σκοπούς βράβευσης των
αθλητών / αθλητριών σύμφωνα με τους εσωτερικούς της ΚΟΜ.
12.1.4. Την ευθύνη τήρησης και έλεγχου των καταλόγων κατάταξης
των Αθλητών /Αθλητριών και ζευγαριών έχει η ΤΕ της ΚΟΜ.
12.2.Σύστημα Βαθμολογίας
12.2.1. Οι παίκτες/ζευγάρια κερδίζουν βαθμούς ανάλογα με το πόσο
θα προχωρήσουν στο συγκεκριμένο Τουρνουά.
12.2.2. Οι παίκτες/ζευγάρια που χάνουν στον πρώτο γύρο σε
Τουρνουά νοκ-αουτ ή τερματίζουν τελευταίοι σε Τουρνουά με
ομίλους, ανεξαρτήτως του μεγέθους της κλήρωσης, θα κερδίζουν
τους βαθμούς 33/64 βάση του πίνακα βαθμολογίας.
12.2.3. Οι παίκτες/ζευγάρια που χάνουν στον δεύτερο γύρο αφού
περάσουν σε αυτό με bye θα κερδίζουν τους βαθμούς του
πρώτου γύρου.
12.2.4. Τα walkover θα αντιμετωπίζονται ως νίκη για τον
παίκτη/ζευγάρι που προχωρά. Ο παίκτης/ζευγάρι ο οποίος
παραχωρεί το walkover και αποχωρεί, θα κερδίζει τους βαθμούς
ανάλογα με το στάδιο στο οποίο έχει φθάσει στην κλήρωση
(Δηλ. Αν έχουν ήδη κερδίσει έναν αγώνα), εκτός εάν πρόκειται
για τον πρώτο αγώνα τους, στην οποία περίπτωση δεν θα
κερδίζουν κανένα βαθμό (Δηλ. Ένας παίκτης/ζευγάρι πρέπει να
πατήσει πόδι στο γήπεδο για να λάβει βαθμούς).
12.2.5. Οι παίκτες/ζευγάρια που αποσύρονται (Retired) μετά από ένα
παιχνίδι που ξεκίνησε, τότε θα κερδίζουν τους βαθμούς ανάλογα
με το στάδιο στο οποίο έχουν φθάσει στην κλήρωση (εκτός εάν
προχώρησαν στον δεύτερο γύρο με bye).
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12.2.6. Στα Τουρνουά που θα διεξάγονται με το σύστημα των ομίλων
οι παίκτες/ζευγάρια θα λαμβάνουν βαθμούς σύμφωνα με την
θέση κατάταξης τους στους ομίλους που θα είναι ισοδύναμη με
την αντίστοιχη θέση τερματισμού σε Τουρνουά με την μορφή
νοκ-αουτ σύμφωνα με τους Διεθνής Κανονισμούς.
12.3.Πίνακας Βαθμολογίας
Οι βαθμοί που θα κερδίζουν οι Αθλητές/Αθλήτριες στο απλό αγώνισμα των
αξιολογημένων Τουρνουά, καθορίζονται στο πιο κάτω Πίνακα Βαθμολογίας.
Στο διπλό / μεικτό οι βαθμοί θα μοιράζονται είναι:
1ος

2ος

3/4

5/8

9/16

17/32

33/64

100%

85%

70%

55%

40%

25%

10%

40

34

28

22

16

10

4

12.4.Κατάταξη (Seeding) στις κληρώσεις των αξιολογημένων Τουρνουά
12.4.1. Η βαθμολογία που θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς
κατάταξης (Seeding) σε οποιοδήποτε αξιολογημένο Τουρνουά
θα περιλαμβάνει όλα τα προηγούμενα αποτελέσματα (βαθμούς)
για περίοδο 52 κυλιόμενων εβδομάδων μέχρι την ημερομηνία
κλήρωσης του συγκεκριμένου Τουρνουά και ένα (1) τουλάχιστο
εθνικό τουρνουά.
12.4.2. 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
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 13

ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

13.1.Σε κάθε Τουρνουά θα πρέπει να υπάρχει επιδιαιτητής καθορισμένος
από τη ΤΕ της ΚΟΜ ή άλλο αρμόδιο σώμα με βάση τους Εσωτερικούς
Κανονισμούς της ΚΟΜ.
13.2.Ο Επιδιαιτητής ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν Βοηθός Επιδιαιτητής
ή Αντικαταστάτης του θα πρέπει να είναι παρών στην αίθουσα σε όλη
τη διάρκεια του Τουρνουά.
13.3.Ο Επιδιαιτητής θα έχει σαν καθήκοντα:
13.3.1. Τη γενική εποπτεία του Τουρνουά ώστε να τηρούνται ορθά
όλοι οι κανονισμοί της ΚΟΜ.
13.3.2. Την ορθή συμπλήρωση των αποτελεσμάτων του Τουρνουά
και την έγκαιρη παράδοση τους προς τη ΤΕ της ΚΟΜ.
13.3.3. Ο επιδιαιτητής αποφασίζει σύμφωνα με τη κρίση του πάνω σε
οποιοδήποτε θέμα ήθελε προκύψει που δεν καλύπτεται από τους
κανονισμούς.
13.3.4. Ο επιδιαιτητής μετά το πέρας του τουρνουά πρέπει να
αποστέλλει σχετική έκθεση προς τη ΤΕ της ΚΟΜ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 14

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

14.1.Οι αγώνες είναι δυνατό να διεξάγονται χωρίς Διαιτητές εκτός από τους
ημιτελικούς και τελικούς στους οποίους οι Διαιτητές θα ορίζονται από
τον Επιδιαιτητή.
14.2.Ο επιδιαιτητής μπορεί εάν του ζητηθεί ή εάν ο ίδιος κρίνει πρέπον, να
ορίσει σε οποιοδήποτε αγώνα Διαιτητή από τους παριστάμενους.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 15

ΚΡΙΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ

15.1.Οι αγώνες είναι δυνατό να διεξάγονται χωρίς Κριτές Γραμμών.
15.2.Ο επιδιαιτητής μπορεί εάν του ζητηθεί ή εάν ο ίδιος κρίνει πρέπον, να
ορίσει σε οποιοδήποτε αγώνα κριτές γραμμών από τους
παριστάμενους.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 16

ΦΤΕΡΑ

16.1.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 ΤΕ.
16.2.Το όνομα της μάρκας θα αναγράφεται στη προκήρυξη του κάθε
Τουρνουά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 17

ΤΡΟΠΑΙΑ

17.1.Στους Νικητές και Φιναλίστ των Εθνικών Τουρνουά κάθε ηλικιακής
Ομάδας, θα απονέμονται έπαθλα που θα αποφασίζονται από το ΔΣ της
ΚΟΜ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 18

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΑΙΚΤΩΝ

18.1.Όλες οι στολές που χρησιμοποιούνται από τους αθλητές / αθλήτριες
πρέπει να είναι αποδεκτή αθλητική ενδυμασία του Μπάτμιντον.
18.2.Επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος, γραμμάτων και
διαφήμισης νοουμένου ότι δεν εμπεριέχει αισχρό, υβριστικό ή
ρατσιστικό περιεχόμενο.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 19

ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑΣ

19.1.Το ντόπινγκ και οι κανονισμοί ελέγχου θηλυκότητας, όπως
υιοθετούνται από τη Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάτμιντον από χρόνο
σε χρόνο, θα ισχύουν για όλα τα αξιολογημένα τουρνουά που
διενεργούνται άμεσα ή έμμεσα, υπό την αιγίδα της ΚΟΜ ή των
Σωματείων/Μελών της, κατόπιν επικύρωσης.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ : 20

ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΥΘΥΝΕΣ:

20.1.Η Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΜ έχει την πλήρη δικαιοδοσία για την
εφαρμογή των κανονισμών αυτών και την επιβολή κυρώσεων με την
παραπομπή στην Δικαστική Επιτροπή σε οποιοδήποτε παίκτη,
Σωματείο / Μέλος για την παράβαση οποιουδήποτε από τους
κανονισμούς.
20.2.Όλοι οι παίκτες ή/και παράγοντες / προπονητές μέλη Δ.Σ. σωματείων
που συμμετέχουν σε κάθε τουρνουά πρέπει να ακολουθούν τον κώδικα
συμπεριφοράς των παικτών και παραγόντων/προπονητών, όπως
ορίζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάτμιντον (Players Code
of Contact & Coaches and Team Managers Code of Contact).
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