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AΡΘΡΟ 1o : ΔΓΓΡΑΦΖ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ
1.

Δγγξαθή δηαηηεηή ζην Μεηξών δηαηηεηώλ ( ζάιαο ή θαη beach volley ) ηεο ΚΟΠΔ
γίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο ΚΟΠΔ κεηά από γξαπηή αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ πξνο απηή θαη λννπκέλνπ όηη απηόο πιεξεί ηηο ζρεηηθέο πξόλνηεο
ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ.

2.

Ακέζσο κόιηο ε αίηεζε εμεηαζηεί από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο, ππνβάιιεηαη πξνο
ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ καδί κε ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη
ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο όζνλ αθνξά ηελ έγθξηζή ηεο ή κε.

3.

Ακέζσο κόιηο ε αίηεζε εγγξαθήο εγθξηζεί ηειεζίδηθα από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην
ηεο ΚΟΠΔ ην όλνκα ηνπ δηαηηεηή θνηλνπνηείηαη ζηνλ Σύλδεζκν Γηαηηεηώλ
Πεηνζθαίξηζεο θαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ε νπνία εγγξάθεη ηνλ δηαηηεηή ζην
ζρεηηθό Μεηξών δηαηηεηώλ θαη θαηαηάζζεη απηόλ ζηελ θαηώηεξε θαηεγνξία
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζρεηηθέο πξόλνηεο ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ.

4.

Γηαηηεηήο πνπ εγγξάθεηαη ζην Μεηξών δηαηηεηώλ ηεο ΚΟΠΔ κπνξεί λα νξηζηεί λα
δηαηηεηεύζεη αγώλα ησλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΚΟΠΔ κεηά παξέιεπζε δεθαπέληε
( 15 ) εκεξώλ από ηελ ηειηθή επηθύξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ.

5.

Ννείηαη όηη ε εγγξαθή δηαηηεηή κπνξεί λα αθνξά ηελ εγγξαθή ηνπ σο δηαηηεηή
αγώλσλ ζάιαο ή θαη beach volley, ελώ ν ππνςήθηνο πξέπεη ζηελ αίηεζε ηνπ λα
δειώζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ.

6.

Πξόζσπν ηνπ νπνίνπ ε αίηεζε εγγξαθήο δελ έγηλε δεθηή από ηελ Δπηηξνπή
Γηαηηεζίαο ή θαη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ κπνξεί λα ππνβάιεη λέα αίηεζε
κόλν κεηά παξέιεπζε ελόο ( 1 ) έηνπο από ηελ εκεξνκελία πνπ ηνπ θνηλνπνηήζεθε
ε απόξξηςε ηεο αίηεζεο.

7.

Ννείηαη όηη κε ηελ ιέμε δηαηηεηήο ελλννύληαη νη δηαηηεηέο, επόπηεο θαη θξηηέο
( γξακκαηεία ) ησλ αγώλσλ.
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ΑΡΘΡΟ 2o : ΠΡΟΟΝΣΑ ΝΔΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ
1.

Άηνκα πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα εγγξαθή ζην κεηξών δηαηηεηώλ πξέπεη λα
έρνπλ ηα πην θάησ πξνζόληα θαη λα πιεξνύλ ηηο πην θάησ πξνϋπνζέζεηο :
α.

Να έρνπλ ζπκπιεξώζεη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπο ην
18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 45ν.

β.

Να είλαη απόθνηηνη ιπθείνπ ή ηζόηηκεο ζρνιήο αλαγλσξηζκέλεο από ην
Υπνπξγείν Παηδείαο κε γεληθό βαζκό ηνπιάρηζηνλ 70/100 ή αλεμάξηεηα από
ηε βαζκνινγία ηνπ απνιπηεξίνπ ιπθείνπ λα είλαη απόθνηηνη ζρνιήο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ( εθηόο ησλ δηαηηεηώλ ηεο θαηεγνξίαο δνθίκσλ νη
νπνίνη ζα γίλνληαη δεθηνί πξνζσξηλά κε πηζηνπνηεηηθό θνίηεζεο ).

γ.

Να έρνπλ άξηζηε όξαζε ( έζησ θαη κε ρξήζε δηνξζσηηθώλ θαθώλ )
πηζηνπνηεκέλε από εγγεγξακκέλν νθζαικίαηξν.

δ.

Να έρνπλ έγθπξν δειηίν πγείαο πηζηνπνηεκέλν από εγγεγξακκέλν γηαηξό.

ε.

Να είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο δηαηηεζίαο πεηνζθαίξηζεο βαζηθνύ ηνπιάρηζηνλ
επηπέδνπ ην νπνίν απνθηήζεθε ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ( 4 ) ρξόληα από ζρνιή
δηαηηεζίαο ηεο ΚΟΠΔ ή θαη άιιεο ζρνιήο δηαηηεζίαο αλαγλσξηζκέλεο από
ηελ Κππξηαθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο. Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ
παξακείλεη εθηόο δξάζεο γηα δηάζηεκα δώδεθα ( 12 ) κελώλ νη ππνςήθηνη
ππνρξενύληαη λα παξαθαζίζνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο αλαλέσζήο ηνπ
δηπιώκαηόο ηνπο.

ζη.

Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί πνηέ από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο
Οκνζπνλδίαο κε δηαγξαθή από ηα κεηξώα ηεο, είηε από ηελ ΑΓΔΑ κε
δηαγξαθή θαη ζηέξεζε ηεο θίιαζιεο ηδηόηεηαο.

δ.

Να πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο
κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ην ιεπθό ηνπο πνηληθό κεηξών.

ε.

Να κελ είλαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπο
κέιε ηεο δηνίθεζεο ή απιά κέιε νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ,
νξγάλνπ, ζώκαηνο ή νκνζπνλδίαο ζηελ Κύπξν ή ην εμσηεξηθό. Να κελ είλαη
ελ ελεξγεία αζιεηέο ή πξνπνλεηέο νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ ηεο
Κύπξνπ ή ηνπ εμσηεξηθνύ. Πξώελ κέινο ηεο Γηνίθεζεο ή πξνπνλεηήο
νπνηνπδήπνηε ζσκαηείνπ κπνξεί λα εγγξαθεί σο δηαηηεηήο δεδνκέλνπ όηη
έρεη πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ έλαο ( 1 ) ρξόλνο από ηελ εκεξνκελία παξαίηεζεο
ή απώιεηαο ηεο πην πάλσ ηδηόηεηαο ηνπ. Πξώελ αζιεηήο νπνηνπδήπνηε
ζσκαηείνπ κπνξεί λα εγγξαθεί σο δηαηηεηήο δεδνκέλνπ όηη έρεη πεξάζεη
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη ( 6 ) κελώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ αγσλίζηεθε
ζε επίζεκν αγώλα γηα ηειεπηαία θνξά.

ζ.

Να κελ απαζρνινύληαη έλαληη ακνηβήο ή κε, κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα ζε
ζσκαηείν ή ζώκα ή όξγαλν πνπ ππάγεηαη ζηελ ΚΟΠΔ ή άιιν όξγαλν ή
ζώκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πεηνζθαίξηζε.
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η.

Να κελ εξγάδνληαη ή ζπλεξγάδνληαη κε νπνηνδήπνηε κέζν καδηθήο
ελεκέξσζεο ζηα αζιεηηθά ηνπ ηκήκαηα ή θαη πξνγξάκκαηα εθηόο θαηόπηλ
γξαπηήο έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ.

ηα.

Να κελ είλαη ηδηνθηήηεο ή λα ζπλεξγάδνληαη ή λα έρνπλ άκεζν ή έκκεζν θαηά
ηελ απόιπηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ζπκθέξνλ, ζε νπνηνδήπνηε
γξαθείν ή επηρείξεζε αζιεηηθώλ ζηνηρεκάησλ.

2.

Ο αηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ή γεγνλόηα
ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ζηελ απόθαζε ηεο λα
δερηεί ή απνξξίςεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ ελώ ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο θαηά
πόζν έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ή θαη γεγνλόο είλαη νπζηαζηηθό, ν αηηεηήο νθείιεη λα
ην απνθαιύςεη.

3.

Καηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ε Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο κπνξεί λα δεηήζεη
απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα όια ηα πην πάλσ αλαθεξόκελα.
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ΑΡΘΡΟ 3o : ΓΗΑΗΣΖΣΔ ΑΠΟ ΞΔΝΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ
1.

Γηαηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη από μέλε Οκνζπνλδία κέινο ηεο Γηεζλνύο
Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο FIVB, κπνξνύλ αθνύ ππνβάινπλ αίηεζε λα
εγγξαθνύλ ζην Μεηξών δηαηηεηώλ ηεο ΚΟΠΔ θαη λα θαηαηαγνύλ ζε θαηεγνξία
αληίζηνηρε κε εθείλε πνπ ππεξεηνύζαλ ζηελ μέλε Οκνζπνλδία.

2.

Η δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ
παξόλησλ θαλνληζκώλ.

3.

Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο ε Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο κπνξεί λα νξίζεη θαη
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηαθόξσλ δηνξγαλώζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο
μέλνπο δηαηηεηέο νη νπνίνη δελ είλαη γξακκέλνη ζην Μεηξών ηεο ΚΟΠΔ.
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AΡΘΡΟ 4o : ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ
1.

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ κεηά από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο
κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ νξηζηηθή θαη ρσξίο δηθαίσκα επαλεγγξαθήο δηαγξαθή
θάπνηνπ δηαηηεηή από ην κεηξών δηαηηεηώλ όηαλ απηόο :
α.

Δξγνδνηεζεί κε ακνηβή ή ρσξίο ζε νπνηνδήπνηε αζιεηηθό ζσκαηείν ηεο
ρώξαο θαη ππό νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα .

β.

Δγγξαθεί σο αζιεηήο ζηε δύλακε νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ ηεο
ρώξαο.

γ.

Δθιεγεί ή νξηζηεί σο κέινο ηεο δηνίθεζεο νπνηνπδήπνηε αζιεηηθνύ
ζσκαηείνπ ή νξγάλνπ ή ζώκαηνο ή νκνζπνλδίαο ηεο ρώξαο ή ηνπ
εμσηεξηθνύ εμαηξνπκέλνπ ηνπ Σπλδέζκνπ Γηαηηεηώλ Πεηνζθαίξηζεο Κύπξνπ.

δ.

Δξγάδεηαη ή ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θαζεζηώο ζηα αζιεηηθά ηκήκαηα
ή πξνγξάκκαηα κέζνπ καδηθήο ελεκέξσζεο εθηόο θαηόπηλ γξαπηήο
έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ.

ε.

Υπνβάιεη γξαπηώο ηελ παξαίηεζε ηνπ από ην ιεηηνύξγεκα ηνπ δηαηηεηή.

ζη.

Παξνπζηάδεη ειαηησκαηηθή όξαζε ή νπνία παξά ηελ ρξήζε δηνξζσηηθώλ
θαθώλ δελ επηηπγράλεη νπηηθή νμύηεηα ηνπιάρηζηνλ ελληά ζηα δέθα ( 9/10 )
γηα θάζε κάηη.

δ.

Μεηά από ηαηξηθέο εμεηάζεηο δελ θαηνξζώλεη λα εμαζθαιίζεη ή αλαλεώζεη ην
Γειηίν Υγείαο ηνπ ΑΣΥΑ ή ηεο ΚΟΠΔ.

ε.

Απέρεη αδηθαηνιόγεηα θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο,
από ηε δηαηηεζία γηα δηάζηεκα πέξαλ ηνπ ελόο ( 1 ) έηνπο.

ζ.

Έρεη ππνβάιεη ζηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ ςεπδή ζηνηρεία ή έρεη
απνθξύςεη νπζηαζηηθά, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ζηνηρεία
γύξσ από ην άηνκό ηνπ.

η.

Έρεη ππεξβεί ην όξην ειηθίαο όπσο απηό θαζνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνύο
θαλνληζκνύο.

.

2.

Σε όιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο ν δηαηηεηήο κπνξεί λα εθεζηβάιεη ηελ απόθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ εληόο δεθαπέληε
( 15 ) εκεξώλ από ηεο θνηλνπνίεζεο ζ’ απηόλ ηεο
απόθαζεο.

3.

Τα κέιε ηεο γξακκαηείαο δηαγξάθνληαη νξηζηηθά κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ κεηά από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο όηαλ ζπκπιεξώζνπλ ην
55ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ( ην κέινο απνρσξεί ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηεο ρξνληάο ζηελ
νπνία ζπκπιεξώλεη ηα 55 ηνπ ρξόληα ).
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ΑΡΘΡΟ 5o : ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ
1.

Οη δηαηηεηέο νθείινπλ :
α.

Να ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ησλ Δζσηεξηθώλ
Καλνληζκώλ, ησλ Καλνληζκώλ Γηαηηεζίαο ηεο ΚΟΠΔ θαη ησλ Καλνληζκώλ
Παηδηάο θαη λα δηαηηεηεύνπλ ακεξόιεπηα θαη κε επηκέιεηα ηνπο
πεηνζθαηξηθνύο αγώλεο.

β.

Να πξνεηνηκάδνληαη γηα ηνπο αγώλεο ώζηε λα βξίζθνληαη πάληνηε ζε θαιή
θπζηθή θαηάζηαζε θαη λα ζέηνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο πάληνηε ζηε δηάζεζε
ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο γηα νξηζκό, ελώ κόλν ζε πιήξσο δηθαηνινγεκέλεο
πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ απαιιαγή από απηό ην θαζήθνλ.

γ.

Να πξνζέξρνληαη ζην γήπεδν ηνπιάρηζηνλ εμήληα ( 60 ) ιεπηά πξηλ από
ηελ θαζνξηζκέλε ώξα έλαξμεο ηνπ αγώλα εθηόο αλ απνθαζίζεη
δηαθνξεηηθά θαη ην θνηλνπνηήζεη έγθαηξα ζηνπο εκπιεθόκελνπο ε
Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο.

δ.

Να θέξνπλ πάληνηε ηελ θαζνξηζκέλε ζηνιή θαη ην έκβιεκα ηεο, ε δε ελ γέλεη
εκθάληζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο λα είλαη ε πξέπνπζα.

ε.

Να κελ πξνβαίλνπλ δεκόζηα ζε νπνηεζδήπνηε θξίζεηο ζε βάξνο άιινπ
δηαηηεηή, επόπηε, κέινπο ηεο γξακκαηείαο, αζιεηή ή πξνπνλεηή,
Παξαηεξεηή ή Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ή ησλ
νξγάλσλ απηήο.

ζη.

Να ζέβνληαη θαη λα εθηεινύλ ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο όπσο
θαη εθείλεο άιισλ νξγάλσλ ηεο ΚΟΠΔ.

δ.

Να κελ δεκνζηνπνηνύλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν απόςεηο θαη ή επηθξίζεηο
ηνπο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ή νπνηνδήπνηε
κέινο ηεο, ηελ ΚΟΠΔ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ή ηα
κέιε ησλ δηαθόξσλ Οξγάλσλ θαη Σσκάησλ ηεο ΚΟΠΔ.

ε.

Να ζηέιλνπλ κε ηνλ αζθαιέζηεξν ηξόπν ην Φύιιν Αγώλα ζηελ ΚΟΠΔ
θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξακκέλν ην αξγόηεξν εληόο
εηθνζηηεζζάξσλ ( 24 ) σξώλ από ηε ιήμε ηνπ αγώλα.

ζ.

Να ειέγρνπλ ηα Γειηία Ταπηόηεηαο θαη ηα Γειηία Υγείαο ησλ πεηνζθαηξηζηώλ
πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα.

η.

Να απνθιείνπλ πεηνζθαηξηζηή από ην λα ζπκκεηάζρεη ζε αγώλα αλ απηόο
δελ παξνπζηάδεη ηζρύνλ Γειηίν Υγείαο ηνπ ΑΣΥΑ ή θαη ηεο ΚΟΠΔ.

ηα.

Να θαηαγξάθνπλ ζην Φύιιν Αγώλα πιήξεηο θαη αθξηβείο ιεπηνκέξεηεο
ηπρόλ αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο αζιεηώλ, πξνπνλεηώλ, κειώλ ηεο
ηερληθήο εγεζίαο, παξαγόλησλ θαη θηιάζισλ, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά
ηε ιήμε ηνπ αγώλα θαη λα ππνβάιινπλ ιεπηνκεξή έθζεζε γηα ηα γεγνλόηα ην
αξγόηεξν εηθνζηηέζζεξεηο ( 24 ) ώξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα.
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2.

ηβ.

Να θαηαγξάθνπλ ζην θύιιν αγώλα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζε πεξηπηώζεηο
ππνβνιήο έλζηαζεο.

ηγ.

Να κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ζε κε
εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα θαη λα απαηηνύλ από ην Γπκλαζίαξρν πιήξε
εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηνπο.

ηδ.

Να θαηαθξαηνύλ θαη λα ζηέιλνπλ καδί κε ην Φύιιν Αγώλα ηα Γειηία
Ταπηόηεηαο πεηνζθαηξηζηώλ πνπ απνβάιινληαη. Τα Γειηία Υγείαο ζε
πεξίπησζε απνβνιήο δελ θαηαθξαηνύληαη.

ηε.

Να πξνζέξρνληαη ελώπηνλ ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΠΔ, ηεο
Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ νξγάλνπ ή Σώκαηνο ηεο
ΚΟΠΔ όηαλ θαινύληαη πξνο ηνύην, είηε γηα καξηπξία ζε εθδίθαζε αγώλσλ
πνπ δηαηηήηεπζαλ είηε γηα εμέηαζε άιισλ ππνζέζεσλ ή γηα ζέκαηα πνπ ηνπο
αθνξνύλ.

ηζη.

Να θαηαγγέιινπλ ακέζσο ζηελ ΚΟΠΔ νπνηαδήπνηε απόπεηξα δσξνδνθίαο ή
επεξεαζκνύ ηνπο από Σσκαηεία, κέινο ή κέιε ηεο Γηνίθεζεο Σσκαηείσλ,
πξνπνλεηέο, πεηνζθαηξηζηέο ή άιινπο.

ηδ.

Να πξνζέξρνληαη ζηα ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο δηαηηεηώλ πνπ δηνξγαλώλεη ε
ΚΟΠΔ ή/θαη ε Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο.

ηε.

Να πξνζέξρνληαη ζηηο γξαπηέο ή θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο γηα αμηνιόγεζε
ησλ γλώζεσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο Καλνληζκνύο νπνηεδήπνηε θαινύληαη
από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο.

ηζ.

Να κε δηαηηεηεύνπλ αγώλεο, επίζεκνπο ή θαη θηιηθνύο, άιισλ Οκνζπνλδηώλ
ή θαη Αζιεκάησλ εθηόο από ηα Πξσηαζιήκαηα πεηνζθαίξηζεο ( ζάιαο ή θαη
beach volley ) πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηελ ΚΟΠΔ ή κε ηελ έγθξηζε ηεο.
Ννείηαη όηη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα
εμεηάδεη εηδηθέο πεξηπηώζεηο κεηά από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο.

θ.

Να γλσζηνπνηνύλ έγθαηξα ζηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο νπνηνδήπνηε
πξόβιεκα πγείαο, πνπ δπλαηό λα επεξεάζεη ηελ πνηόηεηα ηεο δηαηηεζίαο
ηνπο γεληθά ή ζε ζπγθεθξηκέλν αγώλα.

θα.

Να γλσζηνπνηνύλ έγθαηξα θαη γξαπηώο ( ηνπιάρηζηνλ εηθνζηηέζζεξεηο ( 24 )
ώξεο πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα πνπ έρνπλ νξηζζεί ) ζηελ Δπηηξνπή
Γηαηηεζίαο νπνηνδήπνηε θώιπκα ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή δηαηηεζίαο, καδί κε ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.

θβ.

Να εμνθινύλ νπνηεζδήπνηε ηπρόλ νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ηελ
ΚΟΠΔ.

Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζπλεπάγεηαη ηελ
επηβνιή θπξώζεσλ ζε βάξνο ηνπ δηαηηεηή από ηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ.

5α

ΑΡΘΡΟ 6o: ΓΗΑΗΣΖΣΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
Οη δηαηηεηέο νθείινπλ λα ζέηνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο πάληνηε ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηαηηεζίαο γηα πηζαλό νξηζκό ηνπο θαη κόλν ζε πιήξσο δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο
κπνξνύλ λα απαιιαγνύλ από ην θαζήθνλ απηό :
1.

Γηαηηεηήο πνπ γηα ιόγνπο αλεμάξηεηνπο ηεο ζέιεζεο ηνπ δελ κπνξεί λα νξηζηεί λα
δηαηηεηεύζεη αγώλα, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο θαη όρη
αξγόηεξα από ηελ 08.00 πξσηλή ηεο εκέξαο νξηζκνύ ησλ δηαηηεηώλ.

2.

Γηαηηεηήο πνπ αδηθαηνιόγεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο δειώλεη
θώιπκα ζην λα δηαηηεηεύζεη αγώλα ζηνλ νπνίν έρεη νξηζηεί, ζα απνθιείεηαη από ηνπ
λα νξηζηεί σο δηαηηεηήο γηα ηηο δύν ( 2 ) ακέζσο επόκελεο αγσληζηηθέο εκεξνκελίεο
ηεο θαηεγνξίαο ηνπ. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ε πνηλή ζα απμάλεηαη αλάινγα.
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ΑΡΘΡΟ 7o : ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΔ ΓΗΑΗΣΖΗΑ – ΑΓΩΝΩΝ
1.

Οη παξαηεξεηέο αγώλσλ ε θαη δηαηηεζίαο νξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο
από ζρεηηθό θαηάινγν, ηνλ νπνίν εγθξίλεη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ κεηά
από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο.

2.

Ο θαηάινγνο απηόο ζα θαηαξηίδεηαη κηα θνξά ηνλ ρξόλν κε ηελ έλαξμε ηεο
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη ζα ηζρύεη γηα κία αγσληζηηθή πεξίνδν.

3.

Παξαηεξεηήο αγώλσλ ή θαη δηαηηεζίαο πνπ ζπκπιεξώλεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπ δηαγξάθεηαη από ην ζρεηηθό θαηάινγν.

4.

Γελ κπνξνύλ λα εγγξαθνύλ ζην ζρεηηθό θαηάινγν άηνκα ηα νπνία είλαη κέιε ζηε
δηνίθεζε ζσκαηείνπ ην νπνίν ππάγεηαη ζηελ ΚΟΠΔ, ή άιινπ νξγάλνπ ή ζώκαηνο
πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πεηνζθαίξηζε ή ηα κέιε ηνπ Σπλδέζκνπ Γηαηηεηώλ
Πεηνζθαίξηζεο Κύπξνπ ή ελ ελεξγεία αζιεηέο ή πξνπνλεηέο νπνηνπδήπνηε
ζσκαηείνπ είηε απηό είλαη κέινο ηεο ΚΟΠΔ ή όρη.

5.

Καη’ εμαίξεζε ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο εάλ θαη
εθόζνλ θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζόληα κπνξνύλ λα εθηεινύλ θαζήθνληα
παξαηεξεηώλ δηαηηεζίαο.

6.

Σαλ απαξαίηεηα πξνζόληα ηα νπνία πξέπεη απαξαίηεηα λα θαηέρεη θάπνηνο γηα λα
κπνξεί λα εγγξαθεί ζηνλ πην πάλσ θαηάινγν αιιά θαη λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα
ηνπ παξαηεξεηή νξίδνληαη ηα πην θάησ :
α.

Καηά ηελ εκεξνκελία θαηαξηηζκνύ από ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηνπ
ζρεηηθνύ θαηαιόγνπ λα ζπκπιεξώλεη ηνπιάρηζηνλ δέθα ( 10 ) ηειεπηαία
ζπλερόκελα ρξόληα ζαλ δηαηηεηήο ζηηο αλώηαηεο θαηεγνξίεο αληξώλ ή θαη
γπλαηθώλ ( Α’ Καηεγνξία Αληξώλ θαη Α’ Καηεγνξία Γπλαηθώλ ), ή

β.

Να έρεη δηαηειέζεη ζην παξειζόλ δηεζλήο δηαηηεηήο πεηνζθαίξηζεο ( FIVB
International referee ).
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ΑΡΘΡΟ 8o : ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΩΝ
1.

Οη παξαηεξεηέο δηαηηεζίαο ή θαη αγώλσλ έρνπλ ηα αθόινπζα θαζήθνληα θαη
ππνρξεώζεηο:
α.

Να ζέηνπλ πάληνηε ηνπο εαπηνύο ηνπο ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο
θαη κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ απαιιαγή από
ηα θαζήθνληα ηνπο. Δμππαθνύεηαη όηη παξαηεξεηήο ν νπνίνο, γηα ιόγνπο
αλεμάξηεηνπο ηεο ζέιεζεο ηνπ θσιύεηαη λα παξαθνινπζήζεη αγώλα, νθείιεη
λα εηδνπνηήζεη ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ην αξγόηεξν 48 ώξεο πξηλ από ηελ
έλαξμε ηνπ αγώλα εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ όπνπ ε Δπηηξνπή θξίλεη γηα
πξαθηηθνύο ιόγνπο ζσζηό λα απνδερηεί κηθξόηεξεο δηάξθεηαο εηδνπνίεζε.

β.

Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα θαη νπσζδήπνηε πξηλ πεξάζνπλ 24
ώξεο νθείινπλ λα εηνηκάζνπλ θαη απνζηείινπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηελ
έθζεζε ηνπο ζπκπιεξώλνληαο ην εηδηθό έληππν ηεο Οκνζπνλδίαο.
Δμππαθνύεηαη όηη ζε πεξίπησζε επεηζνδίσλ ή άιιεο αληηαζιεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ή άιινπ γεγνλόηνο γηα ην νπνίν πξέπεη λα εηδνπνηεζεί ε
ΚΟΠΔ, ε έθζεζε απνζηέιιεηαη κε ηειενκνηόηππν ( θαμ ) ελώ αλ παξαζηεί
αλάγθε ν παξαηεξεηήο νθείιεη εληόο 24 σξώλ από ηεο ιήμεο ηνπ αγώλα λα
απνζηείιεη ζπκπιεξσκαηηθή έθζεζε.

γ.

Να βαζκνινγνύλ ηνπο δηαηηεηέο θαη επόπηεο ζπκπιεξώλνληαο ην ζρεηηθό
έληππν αμηνιόγεζεο ηεο ΚΟΠΔ.

δ.

Να αμηνινγνύλ ην έξγν ησλ κειώλ ηεο Γξακκαηείαο ζπκπιεξώλνληαο ην
ζρεηηθό έληππν αμηνιόγεζεο ηεο ΚΟΠΔ.

ε.

Να θαηαγξάθνπλ ζηελ έθζεζε ηνπο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε
δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ αγώλα (γήπεδν, απνδπηήξηα, θιπ) θαη ηελ
παξνπζία Αζηπλνκίαο, ηαηξνύ θαη ην έξγν ηνπ Γπκλαζίαξρνπ.

ζη.

Να θαηαγξάθνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
δηαγσληδνκέλσλ, ησλ πξνπνλεηώλ, ησλ κειώλ ησλ νκάδσλ, ησλ
αμησκαηνύρσλ θαη άιισλ παξαγόλησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθό
ρώξν.

δ.

Να θαηαγξάθνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
θηιάζισλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο ηνπ αγώλα.

ε.

Να ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Αληηληόπηλγθ.

ζ.

Να πξνζέξρνληαη ελώπηνλ ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΠΔ ή θαη ηεο
Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο δίλνληαο καξηπξία γηα ππνζέζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη
ελώπηνλ απηώλ ησλ Δπηηξνπώλ.

η.

Να παξαθνινπζνύλ ηα εηδηθά ζεκηλάξηα γηα παξαηεξεηέο πνπ δηνξγαλώλεη ε
Δπηηξνπή δηαηηεζίαο ή θαη ε Οκνζπνλδία.
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2.

Noείηαη όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο νη παξαηεξεηέο δελ κπνξνύλ
κε νπνηνδήπνηε ηξόπν λα επεκβαίλνπλ ζ’ απηή θαζ’ απηή ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγώλα
( π. ρ. ππνδείμεηο ζηνπο δηαηηεηέο θιπ ).

3.

Οη εθζέζεηο ησλ παξαηεξεηώλ ζα θνηλνπνηνύληαη κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο
ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο δηαηηεηέο.

4.

Δπίζεο ηα άκεζα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία κπνξνύλ κεηά από αίηεκα ζηελ ΚΟΠΔ
λα ιάβνπλ γλώζε ηνπ πεξηερόκελνπ ηεο έθζεζεο ηνπ παξαηεξεηή.

5.

Οη παξαηεξεηέο δηθαηνύληαη απνδεκίσζεο γηα ηα πξαγκαηηθά νδνηπνξηθά ηνπο
έμνδα όηαλ εθηεινύλ ηα θαζήθνληα ηνπο. Τν ύςνο ηεο απνδεκίσζεο ζα θαζνξίδεηαη
από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ.

8α

ΑΡΘΡΟ 9o : ΠAΡΑΣΖΡΖΣΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
Οη παξαηεξεηέο νθείινπλ λα ζέηνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο πάληνηε ζηε δηάζεζε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο γηα πηζαλό νξηζκό ηνπο θαη ζε πιήξσο δηθαηνινγεκέλεο
πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα απαιιαγνύλ από ην θαζήθνλ απηό:
1.

Παξαηεξεηήο πνπ γηα ιόγνπο αλεμάξηεηνπο ηεο ζέιεζεο ηνπ δελ κπνξεί λα
παξαθνινπζήζεη αγώλα, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο
θαη όρη αξγόηεξα από ηελ 08.00 πξσηλή ηεο εκέξαο νξηζκνύ ησλ παξαηεξεηώλ.

2.

Παξαηεξεηήο πνπ αδηθαηνιόγεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο δειώλεη
θώιπκα ζην λα παξαθνινπζήζεη αγώλα ζηνλ νπνίν έρεη νξηζηεί, ζα απνθιείεηαη
από ην λα νξηζηεί ζαλ παξαηεξεηήο γηα ηηο ακέζσο επόκελεο δύν (2) αγσληζηηθέο
εκεξνκελίεο. Σε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πνηλή ζα απμάλεηαη αλάινγα.
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ΑΡΘΡΟ 10o : ΓΤΜΝΑΗΑΡΥΟΗ ΑΓΩΝΩΝ
1.

Οη Γπκλαζίαξρνη αγώλσλ νξίδνληαη από ην γεπεδνύρν ζσκαηείν πξηλ από ηελ
έλαξμε θάζε αγώλα, θνηλνπνηείηαη ην όλνκα ηνπο ζηνλ πξώην δηαηηεηή ηνπ αγώλα
θαη αλαγξάθεηαη από απηόλ ζην Φύιιν Αγώλα.

2.

Σε εηδηθέο πεξηπηώζεηο ( π. ρ. ηειηθέο θάζεηο θππέιισλ ) ε ΚΟΠΔ κπνξεί λα νξίδεη ε
ίδηα ηνπο γπκλαζίαξρνπο ησλ αγώλσλ.

3.

Τα άηνκα απηά πξέπεη λα είλαη γλώζηεο ηνπ αζιήκαηνο ηεο πεηνζθαίξηζεο θαη
εγλσζκέλνπ θύξνπο ελώ ζπληζηάηαη όπσο απνθεύγεηαη ν νξηζκόο κειώλ ησλ
δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ ζσκαηείσλ ζηε ζέζε απηή.

4.

Γελ κπνξνύλ λα νξίδνληαη ζαλ γπκλαζίαξρνη ελ ελεξγεία αζιεηέο, πξνπνλεηέο,
δηαηηεηέο, παξαηεξεηέο ή κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ, Δπηηξνπώλ
ή νξγάλσλ απηήο.

5.

Οη γπκλαζίαξρνη βνεζνύλ ην ζώκα ησλ δηαηηεηώλ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ
ηνπο θαη εηδηθά ζηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο εληόο ηνπ γεπέδνπ (αγσληζηηθόο ρώξνο –
θεξθίδεο θιπ)

6.

Σε πεξίπησζε πνπ ην γεπεδνύρν ζσκαηείν αδπλαηεί λα εμεύξεη ε θαη νξίζεη
γπκλαζίαξρν θαζήθνληα γπκλαζίαξρνπ αλαιακβάλεη ν πξώηνο δηαηηεηήο.

7.

Οη γπκλαζίαξρνη ππνβάιινπλ έθζεζε κεηά από εληνιή ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
ηεο ΚΟΠΔ θαη ππνρξενύληαη όπσο πξνζέξρνληαη θαη θαηαζέηνπλ ζηε Γηθαζηηθή
Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ όηαλ θαη εθόζνλ ηνπο δεηεζεί.
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ΑΡΘΡΟ 11o : ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
Α.

Β.

ΤΝΘΔΖ – ΟΡΗΜΟ
1.

Η Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο είλαη ηεηξακειήο θαη απαξηίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν
ηεο θαη ηξία ( 3 ) κέιε.

2.

Όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη ζε δηάζηεκα ηξηάληα ( 30 ) εκεξώλ
από ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο πξνεγνύκελεο Δπηηξνπήο ελώ κέρξη ηελ
εθινγή ή νξηζκό ησλ λέσλ κειώλ ηα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο ζα
εθηεινύληαη από ηελ απεξρόκελε Δπηηξνπή.

3.

Ο Πξόεδξνο θαη ηα δπν ( 2 ) κέιε ηεο νξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην
ηεο ΚΟΠΔ, ελώ ην ηξίην κέινο νξίδεηαη από ηνλ Σύλδεζκν Γηαηηεηώλ
Πεηνζθαίξηζεο Κύπξνπ.

4.

Τν έλα από ηα κέιε πνπ νξίδεη ε ΚΟΠΔ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ν
δηεπζπληήο ή ππεύζπλνο δηαηηεζίαο ηεο Οκνζπνλδίαο ελώ ζε πεξίπησζε
πνπ απηόο δελ ππάξρεη ε ζέζε παξακέλεη θελή.

5.

Τν όλνκα ηνπ κέινπο πνπ νξίδεηαη από ηνλ Σύλδεζκν Γηαηηεηώλ πξέπεη λα
ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ πξνο επηθύξσζε όρη
αξγόηεξα ησλ δεθαπέληε ( 15 ) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ απηό ζα
δεηεζεί.

6.

Σε πεξίπησζε πνπ ν Σύλδεζκνο Γηαηηεηώλ ακειήζεη ή αξλεζεί λα νξίζεη ην
κέινο πνπ ηνπ αλαινγεί εληόο ησλ πξναλαθεξόκελσλ πξνζεζκηώλ ην κέινο
απηό κπνξεί ηειεζίδηθα λα νξηζηεί από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ.

7.

Η Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ζηελ πξώηε ζπλεδξία ηεο νξίδεη ηνλ αληηθαηαζηάηε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο όηαλ απηόο θσιύεηαη.

ΠΡΟΟΝΣΑ ΜΔΛΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1.

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ςεινύ εζηθνύ
επηπέδνπ, αθέξαηνπ ραξαθηήξα, κε γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ζηνλ αζιεηηζκό,
ζηελ πεηνζθαίξηζε θαη ηδηαίηεξα ηε δηαηηεζία.

2.

Μέινο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ δελ κπνξεί λα νξηζηεί
σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο.

3.

Γελ κπνξνύλ λα νξίδνληαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ελ ελεξγεία
αζιεηέο, πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο ή κέιε Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο άιινπ
αζιήκαηνο.

4.

Γελ κπνξνύλ λα νξίδνληαη σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο άηνκα πνπ
θαηαδηθάζηεθαλ από αξκόδην όξγαλν ηεο ΚΟΠΔ ή ηελ ΑΓΔΑ ή Γηθαζηήξην
ηεο Γεκνθξαηίαο θαη δηαγξάθεθαλ ή απνιύζεθαλ από ζώκα ζην νπνίν
αλήθαλ γηα ζνβαξή παξάβαζε ησλ βαζηθώλ ή θαη ζεκειησδώλ αξρώλ ηεο
Οκνζπνλδίαο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην Καηαζηαηηθό ηεο.
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Γ.

Γ.

ΘΖΣΔΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1.

Η ζεηεία ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο είλαη κνλνεηήο, αξρίδεη από ηελ ζηηγκή
ηνπ νξηζκνύ ηεο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ θαη ιήγεη κε ηνλ
νξηζκό από απηό ησλ κειώλ ηεο λέαο Δπηηξνπήο.

2.

Καλελόο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα αλαθιεζεί ν νξηζκόο ηνπ πξηλ
από ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ κε εμαίξεζε ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο παξόληεο.

3.

Μέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπ απνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά θαη αδηθαηνιόγεηα θαηά
ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ή ζεκεηώλεη ηξεηο ( 3 ) ζπλερόκελεο απνπζίεο
από ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο, εθπίπηεη ηνπ αμηώκαηνο ηνπ.

4.

Σε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή έθπησζεο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο, ηόηε εληόο
δεθαπέληε ( 15 ) εκεξώλ ην όξγαλν πνπ όξηζε ην κέινο νθείιεη λα ππνδείμεη
αληηθαηαζηάηε γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηεο Δπηηξνπήο.

ΔΚΠΣΩΖ ΜΔΛΩΝ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1.

2.

Μέινο ηεο Δπηηξνπήο εθπίπηεη ηνπ αμηώκαηνο ηνπ :
α.

Σε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ από Γηθαζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο γηα
αηηκσηηθό αδίθεκα ή αδίθεκα εζηθήο αηζρξόηεηαο.

β.

Σε πεξίπησζε ζνβαξήο παξάβαζεο ησλ βαζηθώλ ή ζεκειησδώλ
αξρώλ ηεο Οκνζπνλδίαο.

γ.

Σε πεξίπησζε ζνβαξήο παξάβαζεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ
Καλνληζκώλ ηεο ΚΟΠΔ.

δ.

Σε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ κε νπνηαδήπνηε πνηλή είηε από ηελ
Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ είηε από ηελ Αλώηαηε Γηθαζηηθή
Δπηηξνπή Αζιεηηζκνύ ηνπ ΚΟΑ ( ΑΓΔΑ ).

ε.

Σε πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ πξνλνηώλ ησλ παξαγξάθσλ Β2,
Β3, Β4 θαη Γ3 ησλ παξόλησλ θαλνληζκώλ.

Σε όιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο αξκόδηα λα απνθαζίζεη είλαη ε Γηθαζηηθή
Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ κεηά από παξαπνκπή ζε απηή ηεο ππόζεζεο από ην
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο.
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Δ.

ΤΝΔΓΡΗΔ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1.

Η Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία ( 1 ) θνξά ηε βδνκάδα
ζε ηόπν, ρξόλν θαη θαηά ηξόπν πνπ νξίδεη ν Πξόεδξνο ηεο ή ν
αληηθαηαζηάηεο ηνπ κε ζθνπό ηνλ νξηζκό δηαηηεηώλ θαη παξαηεξεηώλ θαζώο
θαη γηα άιια ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο.

2.

Ννείηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο αγώλσλ beach volley ε Δπηηξνπή κπνξεί κε
απόθαζε ηεο λα εθρσξήζεη ην δηθαίσκα νξηζκνύ δηαηηεηώλ ζε άιιν όξγαλν
ηεο Οκνζπνλδίαο ( π.ρ. Δπηηξνπή beach volley, αγσληζηηθόο δηεπζπληήο
ηνπξλνπά ).

3.

Ο Πξόεδξνο ή ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο
Δπηηξνπήο ελώ γηα θάζε ζπλεδξία ηεξνύληαη πξαθηηθά ηα νπνία
θνηλνπνηνύληαη έγθαηξα ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ.

4.

Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο δελ δεκνζηνπνηνύληαη ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ.
Ννείηαη όηη ζηηο απνθάζεηο απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη νη νξηζκνί δηαηηεηώλ
θιπ ζηνπο νπνίνπο πξνβαίλεη ε Δπηηξνπή θαη νη νπνίνη είλαη άκεζα
δεκνζηεύζηκνη από ηελ Δπηηξνπή πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν.

5.

Η Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζ’ απαξηία όηαλ ηα παξόληα κέιε είλαη πεξηζζόηεξα
από ηα απόληα.

6.

Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ελώ ζε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ν Πξόεδξνο ή ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ έρνπλ ληθώζα
ςήθν.

7.

Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπλεπάγνληαη δαπάλε νπνηνπδήπνηε ύςνπο
πξέπεη λα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ.
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Σ.

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1.

Μεξηκλά γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο Γηαηηεζίαο κε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο
ή νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν θξίλεη πξόζθνξν, πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ησλ
απνθάζεσλ θαη νδεγηώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ησλ Γηεζλώλ
Καλνληζκώλ, ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ησλ Δζσηεξηθώλ Καλνληζκώλ ηεο ΚΟΠΔ.

2.

Δμεηάδεη αηηήζεηο εγγξαθήο Γηαηηεηώλ θαη θαηαζέηεη ζρεηηθή εηζήγεζε ( ζεηηθή
ή αξλεηηθή ) ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ.

3.

Καηαξηίδεη πίλαθα ηθαλόηεηαο Γηαηηεηώλ θαη Παξαηεξεηώλ θαηαηάζζνληαο
ηνπο ζε θαηεγνξίεο κε βάζε θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ θαζνξίδεη ε ίδηα θαη
εγθξίλνληαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ.

4.

Σε εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ε
Δπηηξνπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ βαζκνιόγεζε, αμηνιόγεζε,
έιεγρν θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαηηεηώλ, άηνκα πνπ δελ είλαη κέιε ηεο
αιιά θαηέρνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα.

5.

Γηαηηεηήο κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ θαηά
απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ηελ θαηάηαμε ηνπ ζε θαηεγνξία ή ηελ
κε πξναγσγή ηνπ ζε αλώηεξε θαηεγνξία ή ηνλ ππνβηβαζκό ηνπ ζε θαηώηεξε
θαηεγνξία.

6.

Πξνάγεη ή ππνβηβάδεη Γηαηηεηέο θαη Παξαηεξεηέο ζύκθσλα κε θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο πνπ θαζνξίδεη ε ίδηα θαη εγθξίλνληαη από ην Γηνηθεηηθό
Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ.

7.

Οξίδεη θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηα κέιε ηεο δηαηηεηηθήο νκάδαο ζηνπο αγώλεο
ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο ΚΟΠΔ.

8.

Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη ιόγσ έθηαθησλ ζνβαξώλ θσιπκάησλ ε
αιιαγή ησλ νξηζζέλησλ ζε θάπνηνπο αγώλεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα
πξνρσξήζεη ζε λένπο νξηζκνύο ( αθόκα θαη κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία )
λννπκέλνπ όηη απηνί ζα γίλνπλ κε απόθαζε ησλ δύν ( 2 ) ηνπιάρηζηνλ κειώλ
ηεο, ελώ νη εκπιεθόκελνη πξέπεη λα εθζέζνπλ γξαπηά θαη πιήξσο
αηηηνινγεκέλα ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δήηεζαλ ηελ αιιαγή ζηνλ
νξηζκό ηνπο.

9.

Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ε Δπηηξνπή κπνξεί λα νξίζεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη γηα
ηηο αλάγθεο ησλ δηνξγαλώζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο άηνκα ηα νπνία δελ είλαη
γξακκέλα ζην Μεηξών Γηαηηεηώλ ή Παξαηεξεηώλ ηεο ΚΟΠΔ.

10.

Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ηελ εγγξαθή παξαηεξεηώλ
αγώλσλ θαη δηαηηεζίαο θαη ηεξεί ην κεηξών ηνπο, αιιά θαη ηελ δηαγξαθή ηνπο
από απηό ζε πεξίπησζε πιεκκεινύο ή αλεπαξθνύο άζθεζεο ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο.

11.

Οξίδεη παξαηεξεηέο αγώλσλ ή δηαηηεζίαο θαη γπκλαζίαξρνπο από ηνπο
εγθεθξηκέλνπο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ θαηαιόγνπο.
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12.

Υπνβάιιεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηνπο Γηαηηεηέο ζε ηαηξηθή ή νθζαικνινγηθή
εμέηαζε αλεμάξηεηα αλ απηνί θαηέρνπλ ή όρη ην Γειηίν Υγείαο ηνπ ΑΣΥΑ ή
ηεο ΚΟΠΔ. Ννείηαη όηη νη γηαηξνί πνπ ζα εμεηάζνπλ ηνπο Γηαηηεηέο ζα
ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ.

13.

Υπνβάιιεη δηαηηεηέο, θξηηέο θαη παξαηεξεηέο ζε εμεηάζεηο γλώζεσλ ζρεηηθά
κε ηνπο Καλνληζκνύο Παηδηάο, ηνπο Καλνληζκνύο Γηνξγαλώζεσλ ηεο
Οκνζπνλδίαο θαη ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο.

14.

Υπνβάιιεη νπνηεδήπνηε θξίλεη αλαγθαίν ζε εμέηαζε θπζηθήο θαηάζηαζεο
νπνηνδήπνηε δηαηηεηή αλ κε βάζε ηηο εθζέζεηο ησλ παξαηεξεηώλ ή ηηο
δηαπηζηώζεηο ηεο ίδηαο ηεο Δπηηξνπήο ππάξμεη εύινγε ππνςία όηη ν
επεξεαδόκελνο δελ βξίζθεηαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε ή δελ πιεξεί ηα
θαζνξηδόκελα όξηα.

15.

Μεξηκλά γηα ηελ ζπλερή επηκόξθσζε ησλ δηαηηεηώλ, επνπηώλ, θξηηώλ θαη
παξαηεξεηώλ κέζσ ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ θαη ή νπνηνπδήπνηε
άιινπ ηξόπνπ. Οη δηαηηεηέο, επόπηεο, θξηηέο θαη παξαηεξεηέο ππνρξενύληαη
λα παξαθνινπζνύλ ηα ζεκηλάξηα απηά θαη ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαζνξίζεη
ηνλ ειάρηζην αξηζκό ησλ εθδειώζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη
θάπνηνο γηα λα κπνξεί λα νξίδεηαη από ηελ ίδηα. Οη ζρεηηθέο νδεγίεο θαη
απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηνύληαη έγθαηξα ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο.

16.

Καζνξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ παξαηεξεηώλ θαη ησλ
κειώλ ηεο γξακκαηείαο κε βάζε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο, ην Καηαζηαηηθό
θαη ηελ εθάζηνηε Πξνθήξπμε ησλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΚΟΠΔ.

17.

Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ νλόκαηα δηαηηεηώλ γηα
παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ππνςήθηνπο Γηεζλείο Γηαηηεηέο. Δηζεγείηαη
νλόκαηα δηεζλώλ ή άιισλ δηαηηεηώλ πνπ ζα δηαηηεηεύζνπλ δηεζλείο αγώλεο
ζηελ Κύπξν θαη ζην εμσηεξηθό. Δηζεγείηαη νλόκαηα δηαηηεηώλ γηα λα
παξαθνινπζήζνπλ δηεζλή ζεκηλάξηα δηαηηεζίαο.

18.

Οη πην πάλσ εηζεγήζεηο δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην
αιιά ην ηειεπηαίν νθείιεη λα ηηο ιάβεη ζνβαξά ππόςε ελώ όζνλ αθνξά ηνπο
δηεζλείο δηαηηεηέο ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί ηεο FIVB ηόζν γηα ηελ αμηνιόγεζε
όζν θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο.
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Ε.

ΔΞΟΤΗΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
1.

Δπηιακβάλεηαη θαηαγγειηώλ θαηά κειώλ ηεο δηαηηεηηθήο νκάδαο θαη
παξαηεξεηώλ γηα πιεκκειή δηαηηεζία ή παξάβαζε ησλ παξόλησλ
θαλνληζκώλ.

2.

Απνθαζίδεη θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο αλ ζα νξίδεη δηαηηεηή ή παξαηεξεηή
ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί ππόζεζε ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ
ή ηελ Αλώηαηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή Αζιεηηζκνύ ηνπ ΚΟΑ ( ΑΓΔΑ ).

3.

Αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία θαη επηβάιιεη ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα
άξζξα 6 θαη 9 ησλ παξόλησλ.

4.

Αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία θαη επηβάιιεη ηηο θπξώζεηο πνπ αλαθέξνληαη πην
θάησ ζε αμησκαηνύρνπο αγώλσλ ( δηαηηεηέο, επόπηεο, παξαηεξεηέο θιπ ),
ζε πεξηπηώζεηο πιεκκεινύο εθηέιεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, θαθήο θαη
αλεπαξθνύο δηαηηεζίαο, παξάβαζεο ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ θαη
Καλνληζκώλ Παηδηάο, παξάιεηςε ζπκκόξθσζεο ζε απνθάζεηο θαη νδεγίεο
ηεο ίδηαο ή άιισλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ΚΟΠΔ, είηε απηεπάγγειηα είηε
ύζηεξα από θαηαγγειία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ ή Σσκαηείνπ
κέζσ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΚΟΠΔ.

5.

α.

Πξνθνξηθή ή γξαπηή επίπιεμε.

β.

Με αμηνιόγεζε θαη νξηζκό γηα δηάζηεκα κέρξη νθηώ ( 8 ) αγσληζηηθέο
βδνκάδεο. Ννείηαη όηη ε πην πάλσ πνηλή κπνξεί λα αθνξά θαη
ζπγθεθξηκέλν αξηζκό αγώλσλ νη νπνίνη όκσο δελ κπνξνύλ λα
ππεξβαίλνπλ ηνπο νθηώ ( 8 ).

γ.

Αμηνιόγεζε θαη νξηζκό ζε θαηεγνξία κηθξόηεξε από απηή πνπ
θαλνληθά αλήθνπλ γηα δηάζηεκα κέρξη νθηώ ( 8 ) αγσληζηηθέο
βδνκάδεο. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ν επεξεαδόκελνο δηαηεξείηαη ζηελ
θαηεγνξία ηνπ αιιά εθηειεί θαζήθνληα ζε κηθξόηεξε θαηεγνξία.
Ννείηαη όηη ε πην πάλσ πνηλή κπνξεί λα αθνξά θαη ζπγθεθξηκέλν
αξηζκό αγώλσλ νη νπνίνη όκσο δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ηνπο
νθηώ ( 8 ).

δ.

Οπνηνδήπνηε ζπλδπαζκό ησλ πην πάλσ.

Οη πνηλέο θνηλνπνηνύληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν ην αξγόηεξν εληόο
ζαξάληα νθηώ ( 48 ) σξώλ από ηεο ιήςεο ηνπο ελώ ν επεξεαδόκελνο
κπνξεί λα εθεζηβάιεη ηελ απόθαζε ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ
εληόο δεθαπέληε εκεξώλ από ηεο θνηλνπνίεζεο ζε απηόλ ηεο απόθαζεο
( άιισο πσο ζα είλαη εθπξόζεζκε ) θαηαβάιινληαο ην ζρεηηθό παξάβνιν ην
νπνίν ζε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο έθεζεο ζα πεξηέξρεηαη ζην ηακείν ηεο
ΚΟΠΔ ελώ ζε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο ζα επηζηξέθεηαη αθνύ αθαηξεζνύλ
νπνηαδήπνηε έμνδα.
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ΑΡΘΡΟ 12o : EΠΗΖΜΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΣΖΝ ΚΟΠΔ
1.

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ σο επίζεκε εκεξνκελία παξαιαβήο
νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ από ηελ ΚΟΠΔ ζα ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ηαρπδξόκεζήο
ηνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο απηή ή ε εκεξνκελία ηεο δηα ρεηξόο παξάδνζεο
ηνπ ζηα γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο ή ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ ζηελ ΚΟΠΔ κε
ηειενκνηόηππν ( θαμ ) ή ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( e – mail ).

2.

Όηαλ ε ηειεπηαία κέξα νπνηαζδήπνηε ρξνληθήο πξνζεζκίαο όπσο απηή θαζνξίδεηαη
ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο ( είηε αξηζκεηηθήο π.ρ. ηξηάληα κέξεο είηε
εκεξνινγηαθήο π.ρ. 15ε Γεθεκβξίνπ ) ζπκπέζεη κε επίζεκε αξγία, απηή κεηαθέξεηαη
απηόκαηα ζηελ πξώηε επόκελε εξγάζηκε εκεξνκελία.
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ΑΡΘΡΟ 13ο : ΗΥΤ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΚΑΝΟΝΗΜΩΝ
1.

Οη Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί θαη νη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο ηίζεληαη ζε
εθαξκνγή ακέζσο κε ηελ έγθξηζε ηνπο από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ΚΟΠΔ εθηόο
αλ ε ηειεπηαία απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά.

2.

Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο ή όπνπ
ππάξρεη αζάθεηα ή ζύγθξνπζε κε άξζξα ή πξόλνηεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ, ην
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΚΟΠΔ ζα απνθαζίδεη εθαξκόδνληαο θαηά πξνηεξαηόηεηα
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ.

ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΓΗΑΗΣΖΗΑ
ΛΔΤΚΩΗΑ ΚΤΠΡΟ
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