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AΡΘΡΟ 1o : ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
1.

Εγγραφή διαιτητή στο Μητρώο διαιτητών ( σάλας ή και beach volley ) της ΚΟΠΕ
γίνεται από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠΕ μετά από γραπτή αίτηση του
ενδιαφερόμενου προς αυτή και νοουμένου ότι αυτός πληρεί τις σχετικές πρόνοιες
των παρόντων κανονισμών.

2.

Αμέσως μόλις η αίτηση εξεταστεί από την Επιτροπή Διαιτησίας, υποβάλλεται προς
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και
την εισήγηση της Επιτροπής όσον αφορά την έγκρισή της ή μη.

3.

Αμέσως μόλις η αίτηση εγγραφής εγκριθεί τελεσίδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΟΠΕ το όνομα του διαιτητή κοινοποιείται στον Σύνδεσμο Διαιτητών
Πετοσφαίρισης και στην Επιτροπή Διαιτησίας η οποία εγγράφει τον διαιτητή στο
σχετικό Μητρώο διαιτητών και κατατάσσει αυτόν στην κατώτερη κατηγορία
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες των παρόντων κανονισμών.

4.

Διαιτητής που εγγράφεται στο Μητρώο διαιτητών της ΚΟΠΕ μπορεί να οριστεί να
διαιτητεύσει αγώνα των Πρωταθλημάτων της ΚΟΠΕ μετά παρέλευση δεκαπέντε
( 15 ) ημερών από την τελική επικύρωση της εγγραφής του.

5.

Νοείται ότι η εγγραφή διαιτητή μπορεί να αφορά την εγγραφή του ως διαιτητή
αγώνων σάλας ή και beach volley, ενώ ο υποψήφιος πρέπει στην αίτηση του να
δηλώσει το ενδιαφέρον του.

6.

Πρόσωπο του οποίου η αίτηση εγγραφής δεν έγινε δεκτή από την Επιτροπή
Διαιτησίας ή και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση
μόνο μετά παρέλευση ενός ( 1 ) έτους από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε
η απόρριψη της αίτησης.

7.

Νοείται ότι με την λέξη διαιτητής εννοούνται οι διαιτητές, επόπτες και κριτές
( γραμματεία ) των αγώνων.
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ΑΡΘΡΟ 2o : ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
1.

Άτομα που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο μητρώο διαιτητών πρέπει να
έχουν τα πιο κάτω προσόντα και να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις :
α.

Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους το
18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 45ο.

β.

Να είναι απόφοιτοι λυκείου ή ισότιμης σχολής αναγνωρισμένης από το
Υπουργείο Παιδείας με γενικό βαθμό τουλάχιστον 70/100 ή ανεξάρτητα από
τη βαθμολογία του απολυτηρίου λυκείου να είναι απόφοιτοι σχολής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( εκτός των διαιτητών της κατηγορίας δοκίμων οι
οποίοι θα γίνονται δεκτοί προσωρινά με πιστοποιητικό φοίτησης ).

γ.

Να έχουν άριστη όραση ( έστω και με χρήση διορθωτικών φακών )
πιστοποιημένη από εγγεγραμμένο οφθαλμίατρο.

δ.

Να έχουν έγκυρο δελτίο υγείας πιστοποιημένο από εγγεγραμμένο γιατρό.

ε.

Να είναι κάτοχοι διπλώματος διαιτησίας πετοσφαίρισης βασικού τουλάχιστον
επιπέδου το οποίο αποκτήθηκε τα τελευταία τέσσερα ( 4 ) χρόνια από σχολή
διαιτησίας της ΚΟΠΕ ή και άλλης σχολής διαιτησίας αναγνωρισμένης από
την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. Σε περίπτωση που έχουν
παραμείνει εκτός δράσης για διάστημα δώδεκα ( 12 ) μηνών οι υποψήφιοι
υποχρεούνται να παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις ανανέωσής του
διπλώματός τους.

στ.

Να μην έχουν καταδικαστεί ποτέ από την Δικαστική Επιτροπή της
Ομοσπονδίας με διαγραφή από τα μητρώα της, είτε από την ΑΔΕΑ με
διαγραφή και στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας.

ζ.

Να προσκομίσουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας
με το οποίο πιστοποιείται το λευκό τους ποινικό μητρώο.

η.

Να μην είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής τους
μέλη της διοίκησης ή απλά μέλη οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου,
οργάνου, σώματος ή ομοσπονδίας στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Να μην είναι
εν ενεργεία αθλητές ή προπονητές οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου της
Κύπρου ή του εξωτερικού. Πρώην μέλος της Διοίκησης ή προπονητής
οποιουδήποτε σωματείου μπορεί να εγγραφεί ως διαιτητής δεδομένου ότι
έχει περάσει τουλάχιστον ένας ( 1 ) χρόνος από την ημερομηνία παραίτησης
ή απώλειας της πιο πάνω ιδιότητας του. Πρώην αθλητής οποιουδήποτε
σωματείου μπορεί να εγγραφεί ως διαιτητής δεδομένου ότι έχει περάσει
διάστημα τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών από την ημερομηνία που αγωνίστηκε
σε επίσημο αγώνα για τελευταία φορά.

θ.

Να μην απασχολούνται έναντι αμοιβής ή μη, με οποιαδήποτε ιδιότητα σε
σωματείο ή σώμα ή όργανο που υπάγεται στην ΚΟΠΕ ή άλλο όργανο ή
σώμα που έχει σχέση με την πετοσφαίριση.
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ι.

Να μην εργάζονται ή συνεργάζονται με οποιοδήποτε μέσο μαζικής
ενημέρωσης στα αθλητικά του τμήματα ή και προγράμματα εκτός κατόπιν
γραπτής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ.

ια.

Να μην είναι ιδιοκτήτες ή να συνεργάζονται ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο κατά
την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Διαιτησίας συμφέρον, σε οποιοδήποτε
γραφείο ή επιχείρηση αθλητικών στοιχημάτων.

2.

Ο αιτητής είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει οποιαδήποτε στοιχεία ή γεγονότα
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την Επιτροπή Διαιτησίας στην απόφαση της να
δεχτεί ή απορρίψει την αίτηση εγγραφής του ενώ σε περίπτωση αμφιβολίας κατά
πόσο ένα συγκεκριμένο στοιχείο ή και γεγονός είναι ουσιαστικό, ο αιτητής οφείλει να
το αποκαλύψει.

3.

Κατά την εξέταση της αίτησης εγγραφής η Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να ζητήσει
αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα.
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ΑΡΘΡΟ 3o : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΞΕΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
1.

Διαιτητές που προέρχονται από ξένη Ομοσπονδία μέλος της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης FIVB, μπορούν αφού υποβάλουν αίτηση να
εγγραφούν στο Μητρώο διαιτητών της ΚΟΠΕ και να καταταγούν σε κατηγορία
αντίστοιχη με εκείνη που υπηρετούσαν στην ξένη Ομοσπονδία.

2.

Η διαδικασία εγγραφής του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των
παρόντων κανονισμών.

3.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας η Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να ορίσει και
χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες των διαφόρων διοργανώσεων της Ομοσπονδίας
ξένους διαιτητές οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στο Μητρώο της ΚΟΠΕ.
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AΡΘΡΟ 4o : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαιτησίας
μπορεί να προχωρήσει στην οριστική και χωρίς δικαίωμα επανεγγραφής διαγραφή
κάποιου διαιτητή από το μητρώο διαιτητών όταν αυτός :
α.

Εργοδοτηθεί με αμοιβή ή χωρίς σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο της
χώρας και υπό οποιαδήποτε ιδιότητα .

β.

Εγγραφεί ως αθλητής στη δύναμη οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου της
χώρας.

γ.

Εκλεγεί ή οριστεί ως μέλος της διοίκησης οποιουδήποτε αθλητικού
σωματείου ή οργάνου ή σώματος ή ομοσπονδίας της χώρας ή του
εξωτερικού εξαιρουμένου του Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Κύπρου.

δ.

Εργάζεται ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε καθεστώς στα αθλητικά τμήματα
ή προγράμματα μέσου μαζικής ενημέρωσης εκτός κατόπιν γραπτής
έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ.

ε.

Υποβάλει γραπτώς την παραίτηση του από το λειτούργημα του διαιτητή.

στ.

Παρουσιάζει ελαττωματική όραση ή οποία παρά την χρήση διορθωτικών
φακών δεν επιτυγχάνει οπτική οξύτητα τουλάχιστον εννιά στα δέκα ( 9/10 )
για κάθε μάτι.

ζ.

Μετά από ιατρικές εξετάσεις δεν κατορθώνει να εξασφαλίσει ή ανανεώσει το
Δελτίο Υγείας του ΑΣΥΑ ή της ΚΟΠΕ.

η.

Απέχει αδικαιολόγητα κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Διαιτησίας,
από τη διαιτησία για διάστημα πέραν του ενός ( 1 ) έτους.

θ.

Έχει υποβάλει στην αίτηση εγγραφής του ψευδή στοιχεία ή έχει
αποκρύψει ουσιαστικά, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαιτησίας στοιχεία
γύρω από το άτομό του.

ι.

Έχει υπερβεί το όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται στους σχετικούς
κανονισμούς.

.

2.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις ο διαιτητής μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ εντός δεκαπέντε
( 15 ) ημερών από της κοινοποίησης σ’ αυτόν της
απόφασης.

3.

Τα μέλη της γραμματείας διαγράφονται οριστικά με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαιτησίας όταν συμπληρώσουν το
55ο έτος της ηλικίας τους ( το μέλος αποχωρεί την 31η Δεκεμβρίου της χρονιάς στην
οποία συμπληρώνει τα 55 του χρόνια ).
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ΑΡΘΡΟ 5o : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
1.

Οι διαιτητές οφείλουν :
α.

Να σέβονται και να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού, των Εσωτερικών
Κανονισμών, των Κανονισμών Διαιτησίας της ΚΟΠΕ και των Κανονισμών
Παιδιάς και να διαιτητεύουν αμερόληπτα και με επιμέλεια τους
πετοσφαιρικούς αγώνες.

β.

Να προετοιμάζονται για τους αγώνες ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε καλή
φυσική κατάσταση και να θέτουν τους εαυτούς τους πάντοτε στη διάθεση
της Επιτροπής Διαιτησίας για ορισμό, ενώ μόνο σε πλήρως δικαιολογημένες
περιπτώσεις μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή από αυτό το καθήκον.

γ.

Να προσέρχονται στο γήπεδο τουλάχιστον εξήντα ( 60 ) λεπτά πριν από
την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα εκτός αν αποφασίσει
διαφορετικά και το κοινοποιήσει έγκαιρα στους εμπλεκόμενους η
Επιτροπή Διαιτησίας.

δ.

Να φέρουν πάντοτε την καθορισμένη στολή και το έμβλημα της, η δε εν γένει
εμφάνιση και συμπεριφορά τους να είναι η πρέπουσα.

ε.

Να μην προβαίνουν δημόσια σε οποιεσδήποτε κρίσεις σε βάρος άλλου
διαιτητή, επόπτη, μέλους της γραμματείας, αθλητή ή προπονητή,
Παρατηρητή ή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ ή των
οργάνων αυτής.

στ.

Να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις της Επιτροπής Διαιτησίας όπως
και εκείνες άλλων οργάνων της ΚΟΠΕ.

ζ.

Να μην δημοσιοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο απόψεις και ή επικρίσεις
τους για θέματα που αφορούν την Επιτροπή Διαιτησίας ή οποιοδήποτε
μέλος της, την ΚΟΠΕ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ ή τα
μέλη των διαφόρων Οργάνων και Σωμάτων της ΚΟΠΕ.

η.

Να στέλνουν με τον ασφαλέστερο τρόπο το Φύλλο Αγώνα στην ΚΟΠΕ
κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο το αργότερο εντός
εικοσιτεσσάρων ( 24 ) ωρών από τη λήξη του αγώνα.

θ.

Να ελέγχουν τα Δελτία Ταυτότητας και τα Δελτία Υγείας των πετοσφαιριστών
πριν από την έναρξη του αγώνα.

ι.

Να αποκλείουν πετοσφαιριστή από το να συμμετάσχει σε αγώνα αν αυτός
δεν παρουσιάζει ισχύον Δελτίο Υγείας του ΑΣΥΑ ή και της ΚΟΠΕ.

ια.

Να καταγράφουν στο Φύλλο Αγώνα πλήρεις και ακριβείς λεπτομέρειες
τυχόν αντιαθλητικής συμπεριφοράς αθλητών, προπονητών, μελών της
τεχνικής ηγεσίας, παραγόντων και φιλάθλων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
τη λήξη του αγώνα και να υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση για τα γεγονότα το
αργότερο εικοσιτέσσερεις ( 24 ) ώρες μετά τη λήξη του αγώνα.
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2.

ιβ.

Να καταγράφουν στο φύλλο αγώνα τις παρατηρήσεις τους σε περιπτώσεις
υποβολής ένστασης.

ιγ.

Να μην επιτρέπουν την είσοδο μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε μη
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και να απαιτούν από το Γυμνασίαρχο πλήρη
εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων τους.

ιδ.

Να κατακρατούν και να στέλνουν μαζί με το Φύλλο Αγώνα τα Δελτία
Ταυτότητας πετοσφαιριστών που αποβάλλονται. Τα Δελτία Υγείας σε
περίπτωση αποβολής δεν κατακρατούνται.

ιε.

Να προσέρχονται ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ, της
Επιτροπής Διαιτησίας και οποιουδήποτε άλλου οργάνου ή Σώματος της
ΚΟΠΕ όταν καλούνται προς τούτο, είτε για μαρτυρία σε εκδίκαση αγώνων
που διαιτήτευσαν είτε για εξέταση άλλων υποθέσεων ή για θέματα που τους
αφορούν.

ιστ.

Να καταγγέλλουν αμέσως στην ΚΟΠΕ οποιαδήποτε απόπειρα δωροδοκίας ή
επηρεασμού τους από Σωματεία, μέλος ή μέλη της Διοίκησης Σωματείων,
προπονητές, πετοσφαιριστές ή άλλους.

ιζ.

Να προσέρχονται στα σεμινάρια επιμόρφωσης διαιτητών που διοργανώνει η
ΚΟΠΕ ή/και η Επιτροπή Διαιτησίας.

ιη.

Να προσέρχονται στις γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις για αξιολόγηση
των γνώσεων τους σχετικά με τους Κανονισμούς οποτεδήποτε καλούνται
από την Επιτροπή Διαιτησίας.

ιθ.

Να μη διαιτητεύουν αγώνες, επίσημους ή και φιλικούς, άλλων Ομοσπονδιών
ή και Αθλημάτων εκτός από τα Πρωταθλήματα πετοσφαίρισης ( σάλας ή και
beach volley ) που διοργανώνονται από την ΚΟΠΕ ή με την έγκριση της.
Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ έχει την δυνατότητα να
εξετάζει ειδικές περιπτώσεις μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαιτησίας.

κ.

Να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Επιτροπή Διαιτησίας οποιοδήποτε
πρόβλημα υγείας, που δυνατό να επηρεάσει την ποιότητα της διαιτησίας
τους γενικά ή σε συγκεκριμένο αγώνα.

κα.

Να γνωστοποιούν έγκαιρα και γραπτώς ( τουλάχιστον εικοσιτέσσερεις ( 24 )
ώρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα που έχουν ορισθεί ) στην Επιτροπή
Διαιτησίας οποιοδήποτε κώλυμα τους για τη διεξαγωγή διαιτησίας, μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.

κβ.

Να εξοφλούν οποιεσδήποτε τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την
ΚΟΠΕ.

Οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την
επιβολή κυρώσεων σε βάρος του διαιτητή από την Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 6o: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Οι διαιτητές οφείλουν να θέτουν τους εαυτούς τους πάντοτε στη διάθεση της Επιτροπής
Διαιτησίας για πιθανό ορισμό τους και μόνο σε πλήρως δικαιολογημένες περιπτώσεις
μπορούν να απαλλαγούν από το καθήκον αυτό :
1.

Διαιτητής που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης του δεν μπορεί να οριστεί να
διαιτητεύσει αγώνα, οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την Επιτροπή Διαιτησίας και όχι
αργότερα από την 08.00 πρωινή της ημέρας ορισμού των διαιτητών.

2.

Διαιτητής που αδικαιολόγητα κατά την κρίση της Επιτροπής Διαιτησίας δηλώνει
κώλυμα στο να διαιτητεύσει αγώνα στον οποίο έχει οριστεί, θα αποκλείεται από του
να οριστεί ως διαιτητής για τις δύο ( 2 ) αμέσως επόμενες αγωνιστικές ημερομηνίες
της κατηγορίας του. Σε περίπτωση υποτροπής, η ποινή θα αυξάνεται ανάλογα.
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ΑΡΘΡΟ 7o : ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1.

Οι παρατηρητές διαιτησίας ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας από σχετικό
κατάλογο, τον οποίο εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μετά από εισήγηση
της Επιτροπής Διαιτησίας.

2.

Ο κατάλογος αυτός θα καταρτίζεται μια φορά τον χρόνο με την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου και θα ισχύει για μία αγωνιστική περίοδο.

3.

Παρατηρητής διαιτησίας που συμπληρώνει το 65ο έτος της ηλικίας του διαγράφεται
από το σχετικό κατάλογο.

4.

Δεν μπορούν να εγγραφούν στο σχετικό κατάλογο άτομα τα οποία είναι μέλη στη
διοίκηση σωματείου το οποίο υπάγεται στην ΚΟΠΕ, ή άλλου οργάνου ή σώματος
που έχει σχέση με την πετοσφαίριση ή τα μέλη του Συνδέσμου Διαιτητών
Πετοσφαίρισης Κύπρου ή εν ενεργεία αθλητές ή προπονητές οποιουδήποτε
σωματείου είτε αυτό είναι μέλος της ΚΟΠΕ ή όχι.

5.

Κατ’ εξαίρεση της πιο πάνω παραγράφου τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας εάν και
εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να εκτελούν καθήκοντα
παρατηρητών διαιτησίας.

6.

Σαν απαραίτητα προσόντα τα οποία πρέπει απαραίτητα να κατέχει κάποιος για να
μπορεί να εγγραφεί στον πιο πάνω κατάλογο αλλά και να εκτελέσει τα καθήκοντα
του παρατηρητή ορίζονται τα πιο κάτω :
α.

Κατά την ημερομηνία καταρτισμού από την Επιτροπή Διαιτησίας του
σχετικού καταλόγου να συμπληρώνει τουλάχιστον δέκα ( 10 ) τελευταία
συνεχόμενα χρόνια σαν διαιτητής στις ανώτατες κατηγορίες αντρών ή και
γυναικών ( Α’ Κατηγορία Αντρών και Α’ Κατηγορία Γυναικών ), ή

β.

Να έχει διατελέσει στο παρελθόν διεθνής διαιτητής πετοσφαίρισης ( FIVB
International referee ).
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ΑΡΘΡΟ 8o : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1.

Οι παρατηρητές διαιτησίας έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:
α.

Να θέτουν πάντοτε τους εαυτούς τους στη διάθεση της Επιτροπής Διαιτησίας
και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή από
τα καθήκοντα τους. Εξυπακούεται ότι παρατηρητής ο οποίος, για λόγους
ανεξάρτητους της θέλησης του κωλύεται να παρακολουθήσει αγώνα, οφείλει
να ειδοποιήσει την Επιτροπή Διαιτησίας το αργότερο 48 ώρες πριν από την
έναρξη του αγώνα εκτός των περιπτώσεων όπου η Επιτροπή κρίνει για
πρακτικούς λόγους σωστό να αποδεχτεί μικρότερης διάρκειας ειδοποίηση.

β.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα και οπωσδήποτε πριν περάσουν 24
ώρες οφείλουν να ετοιμάσουν και αποστείλουν στην Επιτροπή Διαιτησίας την
έκθεση τους συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο της Ομοσπονδίας.
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση επεισοδίων ή άλλης αντιαθλητικής
συμπεριφοράς ή άλλου γεγονότος για το οποίο πρέπει να ειδοποιηθεί η
ΚΟΠΕ, η έκθεση αποστέλλεται με τηλεομοιότυπο ( φαξ ) ενώ αν παραστεί
ανάγκη ο παρατηρητής οφείλει εντός 24 ωρών από της λήξης του αγώνα να
αποστείλει συμπληρωματική έκθεση.

γ.

Να βαθμολογούν τους διαιτητές και επόπτες συμπληρώνοντας το σχετικό
έντυπο αξιολόγησης της ΚΟΠΕ.

δ.

Να αξιολογούν το έργο των μελών της Γραμματείας συμπληρώνοντας το
σχετικό έντυπο αξιολόγησης της ΚΟΠΕ.

ε.

Να προσέρχονται ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ ή και της
Επιτροπής Διαιτησίας δίνοντας μαρτυρία για υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται
ενώπιον αυτών των Επιτροπών.

στ.

Να παρακολουθούν τα ειδικά σεμινάρια για παρατηρητές που διοργανώνει η
Επιτροπή διαιτησίας ή και η Ομοσπονδία.

2.

Noείται ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι παρατηρητές δεν μπορούν
με οποιοδήποτε τρόπο να επεμβαίνουν σ’ αυτή καθ’ αυτή την διεξαγωγή του αγώνα
( π. χ. υποδείξεις στους διαιτητές κλπ ).

3.

Οι εκθέσεις των παρατηρητών θα κοινοποιούνται μέσω της Επιτροπής Διαιτησίας
στους ενδιαφερόμενους διαιτητές.

4.

Επίσης τα άμεσα ενδιαφερόμενα σωματεία μπορούν μετά από αίτημα στην ΚΟΠΕ
να λάβουν γνώση του περιεχόμενου της έκθεσης του παρατηρητή.

5.

Οι παρατηρητές δικαιούνται αποζημίωσης για τα πραγματικά οδοιπορικά τους
έξοδα όταν εκτελούν τα καθήκοντα τους. Το ύψος της αποζημίωσης θα καθορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 9o : ΠAΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Οι παρατηρητές οφείλουν να θέτουν τους εαυτούς τους πάντοτε στη διάθεση της
Επιτροπής Διαιτησίας για πιθανό ορισμό τους και σε πλήρως δικαιολογημένες
περιπτώσεις μπορούν να απαλλαγούν από το καθήκον αυτό:
1.

Παρατηρητής που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης του δεν μπορεί να
παρακολουθήσει αγώνα, οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την Επιτροπή Διαιτησίας
και όχι αργότερα από την 08.00 πρωινή της ημέρας ορισμού των παρατηρητών.

2.

Παρατηρητής που αδικαιολόγητα κατά την κρίση της Επιτροπής Διαιτησίας δηλώνει
κώλυμα στο να παρακολουθήσει αγώνα στον οποίο έχει οριστεί, θα αποκλείεται
από το να οριστεί σαν παρατηρητής για τις αμέσως επόμενες δύο (2) αγωνιστικές
ημερομηνίες. Σε περίπτωση υποτροπής η ποινή θα αυξάνεται ανάλογα.
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ΑΡΘΡΟ 10o : ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
1.

Οι Γυμνασίαρχοι αγώνων ορίζονται από το γηπεδούχο σωματείο πριν από την
έναρξη κάθε αγώνα, κοινοποιείται το όνομα τους στον πρώτο διαιτητή του αγώνα
και αναγράφεται από αυτόν στο Φύλλο Αγώνα.

2.

Σε ειδικές περιπτώσεις ( π. χ. τελικές φάσεις κυπέλλων ) η ΚΟΠΕ μπορεί να ορίζει η
ίδια τους γυμνασίαρχους των αγώνων.

3.

Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι γνώστες του αθλήματος της πετοσφαίρισης και
εγνωσμένου κύρους ενώ συνιστάται όπως αποφεύγεται ο ορισμός μελών των
διοικητικών συμβουλίων των σωματείων στη θέση αυτή.

4.

Δεν μπορούν να ορίζονται σαν γυμνασίαρχοι εν ενεργεία αθλητές, προπονητές,
διαιτητές, παρατηρητές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ, Επιτροπών
ή οργάνων αυτής.

5.

Οι γυμνασίαρχοι βοηθούν το σώμα των διαιτητών στην εκτέλεση των καθηκόντων
τους και ειδικά στην τήρηση της τάξης εντός του γηπέδου (αγωνιστικός χώρος –
κερκίδες κλπ)

6.

Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο αδυνατεί να εξεύρει η και ορίσει
γυμνασίαρχο καθήκοντα γυμνασίαρχου αναλαμβάνει ο πρώτος διαιτητής.

7.

Οι γυμνασίαρχοι υποβάλλουν έκθεση μετά από εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΟΠΕ και υποχρεούνται όπως προσέρχονται και καταθέτουν στη Δικαστική
Επιτροπή της ΚΟΠΕ όταν και εφόσον τους ζητηθεί.
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ΑΡΘΡΟ 11o : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Α.

Β.

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ
1.

Η Επιτροπή Διαιτησίας είναι τετραμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο
της και τρία ( 3 ) μέλη.

2.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται σε διάστημα τριάντα ( 30 ) ημερών
από την λήξη της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής ενώ μέχρι την
εκλογή ή ορισμό των νέων μελών τα καθήκοντα της Επιτροπής θα
εκτελούνται από την απερχόμενη Επιτροπή.

3.

Ο Πρόεδρος και τα δυο ( 2 ) μέλη της ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΟΠΕ, ενώ το τρίτο μέλος ορίζεται από τον Σύνδεσμο Διαιτητών
Πετοσφαίρισης Κύπρου.

4.

Το ένα από τα μέλη που ορίζει η ΚΟΠΕ πρέπει υποχρεωτικά να είναι ο
διευθυντής ή υπεύθυνος διαιτησίας της Ομοσπονδίας ενώ σε περίπτωση
που αυτός δεν υπάρχει η θέση παραμένει κενή.

5.

Το όνομα του μέλους που ορίζεται από τον Σύνδεσμο Διαιτητών πρέπει να
υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ προς επικύρωση όχι
αργότερα των δεκαπέντε ( 15 ) ημερών από την ημερομηνία που αυτό θα
ζητηθεί.

6.

Σε περίπτωση που ο Σύνδεσμος Διαιτητών αμελήσει ή αρνηθεί να ορίσει το
μέλος που του αναλογεί εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών το μέλος
αυτό μπορεί τελεσίδικα να οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.

7.

Η Επιτροπή Διαιτησίας στην πρώτη συνεδρία της ορίζει τον αντικαταστάτη
του Προέδρου της όταν αυτός κωλύεται.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1.

Τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας θα πρέπει να είναι ψηλού ηθικού
επιπέδου, ακέραιου χαρακτήρα, με γνώσεις και εμπειρίες στον αθλητισμό,
στην πετοσφαίριση και ιδιαίτερα τη διαιτησία.

2.

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου δεν μπορεί να οριστεί
ως μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας.

3.

Δεν μπορούν να ορίζονται μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας εν ενεργεία
αθλητές, προπονητές, διαιτητές ή μέλη Επιτροπής Διαιτησίας άλλου
αθλήματος.

4.

Δεν μπορούν να ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας
καταδικάστηκαν από αρμόδιο όργανο της ΚΟΠΕ ή την ΑΔΕΑ ή
της Δημοκρατίας και διαγράφηκαν ή απολύθηκαν από σώμα
ανήκαν για σοβαρή παράβαση των βασικών ή και θεμελιωδών
Ομοσπονδίας όπως περιγράφονται στο Καταστατικό της.
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άτομα που
Δικαστήριο
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Γ.

Δ.

ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1.

Η θητεία της Επιτροπής Διαιτησίας είναι μονοετής, αρχίζει από την στιγμή
του ορισμού της από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ και λήγει με τον
ορισμό από αυτό των μελών της νέας Επιτροπής.

2.

Κανενός μέλους της Επιτροπής μπορεί να ανακληθεί ο ορισμός του πριν
από την κανονική λήξη της θητείας του με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις
που προβλέπονται στους παρόντες.

3.

Μέλος της Επιτροπής που απουσιάζει συστηματικά και αδικαιολόγητα κατά
την κρίση του Προέδρου της ή σημειώνει τρεις ( 3 ) συνεχόμενες απουσίες
από τις συνεδριάσεις της, εκπίπτει του αξιώματος του.

4.

Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης μέλους της Επιτροπής, τότε εντός
δεκαπέντε ( 15 ) ημερών το όργανο που όρισε το μέλος οφείλει να υποδείξει
αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1.

2.

Μέλος της Επιτροπής εκπίπτει του αξιώματος του :
α.

Σε περίπτωση καταδίκης του από Δικαστήριο της Δημοκρατίας για
ατιμωτικό αδίκημα ή αδίκημα ηθικής αισχρότητας.

β.

Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των βασικών ή θεμελιωδών
αρχών της Ομοσπονδίας.

γ.

Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης του Καταστατικού και των
Κανονισμών της ΚΟΠΕ.

δ.

Σε περίπτωση καταδίκης του με οποιαδήποτε ποινή είτε από την
Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ είτε από την Ανώτατη Δικαστική
Επιτροπή Αθλητισμού του ΚΟΑ ( ΑΔΕΑ ).

ε.

Σε περίπτωση εφαρμογής των προνοιών των παραγράφων Β2,
Β3, Β4 και Γ3 των παρόντων κανονισμών.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις αρμόδια να αποφασίσει είναι η Δικαστική
Επιτροπή της ΚΟΠΕ μετά από παραπομπή σε αυτή της υπόθεσης από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
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Ε.

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1.

Η Επιτροπή Διαιτησίας συνεδριάζει τουλάχιστον μία ( 1 ) φορά τη βδομάδα
σε τόπο, χρόνο και κατά τρόπο που ορίζει ο Πρόεδρος της ή ο
αντικαταστάτης του με σκοπό τον ορισμό διαιτητών και παρατηρητών καθώς
και για άλλα θέματα της αρμοδιότητας της.

2.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις αγώνων beach volley η Επιτροπή μπορεί με
απόφαση της να εκχωρήσει το δικαίωμα ορισμού διαιτητών σε άλλο όργανο
της Ομοσπονδίας ( π.χ. Επιτροπή beach volley, αγωνιστικός διευθυντής
τουρνουά ).

3.

Ο Πρόεδρος ή ο αντικαταστάτης του προεδρεύει των συνεδριάσεων της
Επιτροπής ενώ για κάθε συνεδρία τηρούνται πρακτικά τα οποία
κοινοποιούνται έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.

4.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν δημοσιοποιούνται χωρίς την συγκατάθεση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ.
Νοείται ότι στις αποφάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται οι ορισμοί διαιτητών
κλπ στους οποίους προβαίνει η Επιτροπή και οι οποίοι είναι άμεσα
δημοσιεύσιμοι από την Επιτροπή προς κάθε ενδιαφερόμενο.

5.

Η Επιτροπή βρίσκεται σ’ απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα
από τα απόντα.

6.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία ενώ σε
περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο αντικαταστάτης του έχουν νικώσα
ψήφο.

7.

Αποφάσεις της Επιτροπής που συνεπάγονται δαπάνη οποιουδήποτε ύψους
πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.

11β

ΣΤ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1.

Μεριμνά για τη βελτίωση του επιπέδου της Διαιτησίας με σεμινάρια, διαλέξεις
ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο, πάντα μέσα στα πλαίσια των
αποφάσεων και οδηγιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διεθνών
Κανονισμών, του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ.

2.

Εξετάζει αιτήσεις εγγραφής Διαιτητών και καταθέτει σχετική εισήγηση ( θετική
ή αρνητική ) στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.

3.

Καταρτίζει πίνακα ικανότητας Διαιτητών και Παρατηρητών κατατάσσοντας
τους σε κατηγορίες με βάση κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζει η ίδια και
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.

4.

Σε ειδικές περιπτώσεις και με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου η
Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει για την βαθμολόγηση, αξιολόγηση,
έλεγχο και κατηγοριοποίηση των διαιτητών, άτομα που δεν είναι μέλη της
αλλά κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

5.

Διαιτητής μπορεί να προσφύγει στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ κατά
απόφασης της Επιτροπής που αφορά την κατάταξη του σε κατηγορία ή την
μη προαγωγή του σε ανώτερη κατηγορία ή τον υποβιβασμό του σε κατώτερη
κατηγορία.

6.

Προάγει ή υποβιβάζει Διαιτητές και Παρατηρητές σύμφωνα με κριτήρια
αξιολόγησης που καθορίζει η ίδια και εγκρίνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.

7.

Ορίζει κατά την απόλυτη κρίση τα μέλη της διαιτητικής ομάδας στους αγώνες
των διοργανώσεων της ΚΟΠΕ.

8.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται λόγω έκτακτων σοβαρών κωλυμάτων η
αλλαγή των ορισθέντων σε κάποιους αγώνες, η Επιτροπή μπορεί να
προχωρήσει σε νέους ορισμούς ( ακόμα και με τηλεφωνική επικοινωνία )
νοουμένου ότι αυτοί θα γίνουν με απόφαση των δύο ( 2 ) τουλάχιστον μελών
της, ενώ οι εμπλεκόμενοι πρέπει να εκθέσουν γραπτά και πλήρως
αιτιολογημένα τους λόγους για τους οποίους ζήτησαν την αλλαγή στον
ορισμό τους.

9.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΟΠΕ η Επιτροπή μπορεί να ορίσει και χρησιμοποιήσει για
τις ανάγκες των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας άτομα τα οποία δεν είναι
γραμμένα στο Μητρώο Διαιτητών ή Παρατηρητών της ΚΟΠΕ.

10.

Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ την εγγραφή παρατηρητών
αγώνων και διαιτησίας και τηρεί το μητρώο τους, αλλά και την διαγραφή τους
από αυτό σε περίπτωση πλημμελούς ή ανεπαρκούς άσκησης των
καθηκόντων τους.

11.

Ορίζει παρατηρητές αγώνων ή διαιτησίας και γυμνασίαρχους από τους
εγκεκριμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ καταλόγους.
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12.

Υποβάλλει κατά την κρίση της τους Διαιτητές σε ιατρική ή οφθαλμολογική
εξέταση ανεξάρτητα αν αυτοί κατέχουν ή όχι το Δελτίο Υγείας του ΑΣΥΑ ή
της ΚΟΠΕ. Νοείται ότι οι γιατροί που θα εξετάσουν τους Διαιτητές θα
τυγχάνουν της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ.

13.

Υποβάλλει διαιτητές, κριτές και παρατηρητές σε εξετάσεις γνώσεων σχετικά
με τους Κανονισμούς Παιδιάς, τους Κανονισμούς Διοργανώσεων της
Ομοσπονδίας και τους παρόντες Κανονισμούς.

14.

Υποβάλλει οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο σε εξέταση φυσικής κατάστασης
οποιοδήποτε διαιτητή αν με βάση τις εκθέσεις των παρατηρητών ή τις
διαπιστώσεις της ίδιας της Επιτροπής υπάρξει εύλογη υποψία ότι ο
επηρεαζόμενος δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση ή δεν πληρεί τα
καθοριζόμενα όρια.

15.

Μεριμνά για την συνεχή επιμόρφωση των διαιτητών, εποπτών, κριτών και
παρατηρητών μέσω σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων και ή οποιουδήποτε
άλλου τρόπου. Οι διαιτητές, επόπτες, κριτές και παρατηρητές υποχρεούνται
να παρακολουθούν τα σεμινάρια αυτά και η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει
τον ελάχιστο αριθμό των εκδηλώσεων που θα πρέπει να παρακολουθήσει
κάποιος για να μπορεί να ορίζεται από την ίδια. Οι σχετικές οδηγίες και
αποφάσεις της Επιτροπής κοινοποιούνται έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους.

16.

Καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παρατηρητών και των
μελών της γραμματείας με βάση τους διεθνείς κανονισμούς, το Καταστατικό
και την εκάστοτε Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων της ΚΟΠΕ.

17.

Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ ονόματα διαιτητών για
παρακολούθηση σεμιναρίων για υποψήφιους Διεθνείς Διαιτητές. Εισηγείται
ονόματα διεθνών ή άλλων διαιτητών που θα διαιτητεύσουν διεθνείς αγώνες
στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Εισηγείται ονόματα διαιτητών για να
παρακολουθήσουν διεθνή σεμινάρια διαιτησίας.

18.

Οι πιο πάνω εισηγήσεις δεν είναι δεσμευτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο
αλλά το τελευταίο οφείλει να τις λάβει σοβαρά υπόψη ενώ όσον αφορά τους
διεθνείς διαιτητές ισχύουν οι κανονισμοί της FIVB τόσο για την αξιολόγηση
όσο και την κατάταξή τους.
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Ζ.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1.

Επιλαμβάνεται καταγγελιών κατά μελών της διαιτητικής ομάδας και
παρατηρητών για πλημμελή διαιτησία ή παράβαση των παρόντων
κανονισμών.

2.

Αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση της αν θα ορίζει διαιτητή ή παρατηρητή
εναντίον του οποίου εκκρεμεί υπόθεση στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ
ή την Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού του ΚΟΑ ( ΑΔΕΑ ).

3.

Ασκεί πειθαρχική εξουσία και επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 6 και 9 των παρόντων.

4.

Ασκεί πειθαρχική εξουσία και επιβάλλει τις κυρώσεις που αναφέρονται πιο
κάτω σε αξιωματούχους αγώνων ( διαιτητές, επόπτες, παρατηρητές κλπ ),
σε περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους, κακής και
ανεπαρκούς διαιτησίας, παράβασης των παρόντων Κανονισμών και
Κανονισμών Παιδιάς, παράλειψη συμμόρφωσης σε αποφάσεις και οδηγίες
της ίδιας ή άλλων αρμοδίων οργάνων της ΚΟΠΕ, είτε αυτεπάγγελτα είτε
ύστερα από καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ ή Σωματείου
μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ.

5.

α.

Προφορική ή γραπτή επίπληξη.

β.

Μη αξιολόγηση και ορισμό για διάστημα μέχρι οκτώ ( 8 ) αγωνιστικές
βδομάδες. Νοείται ότι η πιο πάνω ποινή μπορεί να αφορά και
συγκεκριμένο αριθμό αγώνων οι οποίοι όμως δεν μπορούν να
υπερβαίνουν τους οκτώ ( 8 ).

γ.

Αξιολόγηση και ορισμό σε κατηγορία μικρότερη από αυτή που
κανονικά ανήκουν για διάστημα μέχρι οκτώ ( 8 ) αγωνιστικές
βδομάδες. Σε τέτοια περίπτωση ο επηρεαζόμενος διατηρείται στην
κατηγορία του αλλά εκτελεί καθήκοντα σε μικρότερη κατηγορία.
Νοείται ότι η πιο πάνω ποινή μπορεί να αφορά και συγκεκριμένο
αριθμό αγώνων οι οποίοι όμως δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους
οκτώ ( 8 ).

δ.

Οποιοδήποτε συνδυασμό των πιο πάνω.

Οι ποινές κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο το αργότερο εντός
σαράντα οκτώ ( 48 ) ωρών από της λήψης τους ενώ ο επηρεαζόμενος
μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ
εντός δεκαπέντε ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης
( άλλως πως θα είναι εκπρόθεσμη ) καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο το
οποίο σε περίπτωση απόρριψης της έφεσης θα περιέρχεται στο ταμείο της
ΚΟΠΕ ενώ σε περίπτωση αποδοχής της θα επιστρέφεται αφού αφαιρεθούν
οποιαδήποτε έξοδα.
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ΑΡΘΡΟ 12o : EΠΙΣΗΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕ
1.

Για την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών ως επίσημη ημερομηνία παραλαβής
οποιουδήποτε εγγράφου από την ΚΟΠΕ θα θεωρείται η ημερομηνία ταχυδρόμησής
του με συστημένη επιστολή προς αυτή ή η ημερομηνία της δια χειρός παράδοσης
του στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή η ημερομηνία αποστολής του στην ΚΟΠΕ με
τηλεομοιότυπο ( φαξ ) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e – mail ).

2.

Όταν η τελευταία μέρα οποιασδήποτε χρονικής προθεσμίας όπως αυτή καθορίζεται
στους παρόντες Κανονισμούς ( είτε αριθμητικής π.χ. τριάντα μέρες είτε
ημερολογιακής π.χ. 15η Δεκεμβρίου ) συμπέσει με επίσημη αργία, αυτή μεταφέρεται
αυτόματα στην πρώτη επόμενη εργάσιμη ημερομηνία.

12

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
1.

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους τίθενται σε
εφαρμογή αμέσως με την έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση της ΚΟΠΕ εκτός
αν η τελευταία αποφασίσει διαφορετικά.

2.

Για οποιοδήποτε θέμα δεν περιλαμβάνεται στους παρόντες Κανονισμούς ή όπου
υπάρχει ασάφεια ή σύγκρουση με άρθρα ή πρόνοιες του Καταστατικού, το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ θα αποφασίζει εφαρμόζοντας κατά προτεραιότητα
τις διατάξεις του Καταστατικού.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ
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