Α.Ο. ΝΗΡΕΑ ΓΕΡΑΚΑ
ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ
ΚΟΛΤΜΒΗΗ, ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΤΜΒΗΗ & ΤΔΑΣΟΦΑΙΡΙΗ
ΕΙΑΓΩΓΗ
Ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ ρυκμίηει τισ ςχζςεισ του Α.Ο ΝΗΡΕΑ ΓΕΡΑΚΑ με τουσ ακλθτζσ του τόςο
ςτθν αγωνιςτικι όςο και ςτθν γενικότερθ ςυμπεριφορά τουσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν
υποκακιςτά τον κανονιςμό τθσ ΚΟΕ και όςα ορίηει ο ακλθτικόσ νόμοσ 2725/1999. κοπόσ του
κανονιςμοφ είναι να βοθκιςει ςτθν απόκτθςθ αυτοπεικαρχίασ με τθν οποία μόνο μποροφν να
εξαλειφκοφν οι ατομικζσ εκείνεσ ενζργειεσ και πράξεισ, από τισ οποίεσ διζπεται το ακλθτικό
πνεφμα.
Επειδι δεν είναι δυνατόν να καλυφκοφν με ζνα κανονιςμό όλεσ οι περιπτϊςεισ που ίςωσ
προκφψουν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ, υπενκυμίηουμε ότι ο ςφλλογοσ περιμζνει θ
ςυμπεριφορά των ακλθτϊν του μζςα και ζξω από τα γιπεδα να ανταποκρίνεται απόλυτα με
ςτισ αρχζσ του ακλθτιςμοφ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΩΝ
Ο φλλογοσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να επικοινωνεί με τουσ ακλθτζσ του οποτεδιποτε κρίνεται
αναγκαίο. Για το λόγο αυτό κα πρζπει ο κάκε ακλθτισ να κατακζςει ςτο ςφλλογο αναλυτικά
ςτοιχεία που να περιλαμβάνουν τθ διεφκυνςθ κατοικίασ του και τα τθλζφωνα επικοινωνίασ
(ςτακερά-κινθτά). Για κάκε αλλαγι κα πρζπει να ενθμερϊνεται ζγκαιρα ο ςφλλογοσ.
2. ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ – ΡΟΤΧΙΜΟ – ΕΜΦΑΝΙΕΙ
Κάκε ακλθτισ οφείλει να εφοδιάηεται κατά τθ διάρκεια τθσ ςαιηόν με όλο τον απαραίτθτο
ρουχιςμό προπόνθςθσ και αγϊνων όπωσ φόρμα, μπουρνοφηι, τςάντα, ςκουφάκι.
ε περίπτωςθ που υπάρξει χορθγόσ τθσ ομάδοσ, το υλικό κα παρζχεται δωρεάν ι με ςυμμετοχι
του κθδεμόνα. Η όποια ςυμμετοχι κα κακορίηεται ανάλογα με το φψοσ τθσ χορθγίασ. τθν
περίπτωςθ που δεν υπάρξει χορθγόσ τα ζξοδα κα πρζπει να καλφπτονται από τον κθδεμόνα. Η
εμφάνιςθ τθσ ομάδασ πρζπει να είναι ομοιόμορφθ μζςα ςτον αγωνιςτικό χϊρο τόςο ςε
επίςθμουσ αγϊνεσ όςο και ςε θμερίδεσ.
3. ΑΠΟΔΤΣΗΡΙΑ
Δεν επιτρζπεται θ επίςκεψθ ςτα αποδυτιρια από οποιοδιποτε άτομο δεν ζχει επίςθμθ ςχζςθ με
τον φλλογο. Ζτςι διαςφαλίηεται θ αςφάλεια και θρεμία των ακλθτϊν.
Οι ςυηθτιςεισ εντόσ των αποδυτθρίων αποτελοφν εςωτερικι υπόκεςθ του ςυλλόγου και δεν
κοινοποιοφνται ςε κανζνα εκτόσ των αποδυτθρίων.
Είναι ευνόθτο ότι θ δθμόςια κριτικι που ςτρζφεται κατά ςυμπαικτϊν τουσ, προπονθτϊν,
φιλάκλων-μελϊν του υλλόγου και Διοικθτικϊν τελεχϊν του ωματείου δεν επιτρζπεται.
Οι ςχζςεισ όλων αυτϊν πρζπει να διζπονται από πνεφμα αλλθλοςεβαςμοφ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
1. ΠΡΟΠΟΝΗΕΙ
1. Κάκε ακλθτισ υποχρεοφνται να βρίςκεται ςτθ πιςίνα 15 λεπτά πριν τθν κακοριςμζνθ ϊρα
προπόνθςθσ, ζτςι ϊςτε κατά τθν ϊρα ενάρξεωσ τθσ να είναι απολφτωσ ζτοιμοσ να λάβει
μζροσ ςε αυτιν. Κάκε αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ του ακλθτι από τθν προπόνθςθ
ανεξάρτθτα από τθν διάρκεια τθσ, ςυνεπάγεται (τουλάχιςτον) τθν προφορικι επίπλθξθ από
τον προπονθτι. Δικαιολογθμζνα κακυςτερθμζνοσ κεωρείται μόνο ο ακλθτισ που ειδοποίθςε
τον προπονθτι ι τουσ ςυνεργάτεσ του πριν τθν ζναρξθ τθσ προπόνθςθσ και ζλαβε ςχετικι
άδεια.
2. Μόνεσ αιτίεσ που δικαιολογοφν απουςία ακλθτι από τθν προπόνθςθ είναι:
Σραυματιςμόσ ι αςκζνεια.
Επείγουςα οικογενειακι υποχρζωςθ.
χολικι υποχρζωςθ.
ε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ θ απουςία δικαιολογείται μόνον εφόςον ζχει ενθμερωκεί ο
προπονθτισ ι οι ςυνεργάτεσ του περί τθσ απουςίασ και του λόγου αυτισ. ε περίπτωςθ που
ο λόγοσ αποδειχκεί ψευδισ, δφναται να επιβλθκεί από τον προπονθτι ποινι από προφορικι
επίπλθξθ ζωσ και ποινι αποχισ από προπονιςεισ ι και αγϊνεσ.
3. Κάκε ακλθτισ οφείλει να ζχει μαηί του το απαραίτθτο υλικό (ςκουφάκι, χεράκια, λάςτιχο
κ.λ.π).
4. Κατά τθν προπόνθςθ όλοι οι ακλθτζσ πρέπει να φοροφν ςκουφάκι.
5. Μετά το πζρασ τθσ προπόνθςθσ και ζπειτα από εντολι του προπονθτι ι του εφόρου τθσ
ομάδασ οι ακλθτζσ φροντίηουν για τθν αποκικευςθ του
ακλθτικοφ υλικοφ που
χρθςιμοποιικθκε κατά τθν διάρκεια τθσ προπόνθςθσ.
6. Κατά τθν διάρκεια των προπονιςεων οι ακλθτζσ οφείλουν να επιδεικνφουν
αυτοςυγκζντρωςθ, ενδιαφζρον, ςοβαρότθτα, ικοσ και ςεβαςμό ςτουσ ςυνακλθτζσ τουσ και
απόλυτθ υπακοι ςτισ οδθγίεσ του προπονθτι τουσ. τθν περίπτωςθ που ακλθτισ δεν
ακολουκεί τθν παραπάνω ςυμπεριφορά και επιδεικνφει αδιαφορία, υβριςτικι ι προκλθτικι
ςυμπεριφορά κα τιμωρείται κατόπιν ειςθγιςεωσ του προπονθτι και ζγκριςθσ του
υπευκφνου του τμιματοσ με χρονικι αποχι από τισ προπονιςεισ ανάλογθ με το παράπτωμα.
7. Ομοίωσ όλοι οι ακλθτζσ οφείλουν να ζχουν πρζπουςα ακλθτικι ςυμπεριφορά για όςο
χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ παρουςία τουσ ςτον αγωνιςτικό χϊρο και ςτα αποδυτιρια. Οι μθ
πρζπουςεσ ςυμπεριφορζσ κα τιμωροφνται κατόπιν ειςθγιςεωσ του προπονθτι και ζγκριςθσ
του υπευκφνου του τμιματοσ από επίπλθξθ ζωσ και αποχι από τθν προπόνθςθ.
8. Οι πρωινζσ προπονιςεισ κακορίηονται με υπόδειξθ του προπονθτι. τθν περίοδο αγϊνων οι
προπονιςεισ μποροφν να αυξθκοφν, κατά τθν κρίςθ του προπονθτι.
9. Κανζνασ δεν ζχει το δικαίωμα να ενοχλιςει παίκτθ ι προπονθτι κατά τθν διάρκεια τθσ
προπόνθςθσ εκτόσ κι αν ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ.
10. Τβριςτικζσ φράςεισ από οποιονδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια τθσ προπόνθςθσ
δεν επιτρζπονται.
11. Δεν επιτρζπεται θ προπόνθςθ ακλθτι ςε άλλον φλλογο εάν δεν ζχει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του
υπεφκυνου του αγωνιςτικοφ τμιματοσ ι του Γενικοφ Αρχθγοφ.
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2. ΕΠΙΗΜΟΙ ΑΓΩΝΕ– ΗΜΕΡΙΔΕ
Ιςχφουν όλα τα παραπάνω εκτόσ από τθν ϊρα προςζλευςθσ θ οποία προςαρμόηεται κατά
περίπτωςθ και ανακοινϊνεται από τον προπονθτι ι τον ζφορο τθσ ομάδοσ.
Για τουσ ακλθτζσ τθσ Τδατοςφαίριςθσ προςαρμόηεται ςε μία ϊρα πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα.
*ΕΠΙΠΛΕΟΝ
1. τισ αποςτολζσ τθσ ομάδασ όπωσ και ςε όλεσ τισ επίςθμεσ εκδθλϊςεισ τθσ, οι ακλθτζσ
οφείλουν να φοροφν τθν εμφάνιςθ τθσ ομάδασ (καλοκαιρινι εμφάνιςθ, φόρμα, μπουρνοφηι
κ.λ.π.) ϊςτε θ εμφάνιςθ τθσ ομάδασ να είναι ομοιόμορφθ.
2. Οι ακλθτζσ δεν ςχολιάηουν ι αςκοφν κριτικι ςε αποφάςεισ του άρχοντα των αγϊνων
Άρχοντεσ κεωροφνται οι Αλυτάρχεσ, διαιτθτζσ, κριτζσ, αφζτεσ, χρονομζτρεσ.
3. Οι ακλθτζσ δεν επιτρζπεται να απαντοφν ςε προκλιςεισ προερχόμενεσ από φιλάκλουσ, ι
άλλουσ ακλθτζσ και γενικά οφείλουν να ςυμπεριφζρονται κόςμια και ευπρεπϊσ.
4. Η αδικαιολόγθτθ απουςία (πλιν των περιπτϊςεων τραυματιςμοφ, αςκζνειασ ι ςχολικισ
υποχρζωςθσ) ακλθτι από επίςθμο αγϊνα επιςφρει επιβολι ποινισ από το Δ.. μετά από
ειςιγθςθ του προπονθτι.
3. ΑΠΟΦΤΓΗ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ ΒΙΑ
Η βία δεν ζχει χϊρο ςτον ακλθτιςμό και θ βίαιθ ςυμπεριφορά δεν είναι ανεκτι υπό
οποιεςδιποτε ςυνκικεσ.
Η βία μπορεί να προκαλζςει ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ που μπορεί να επθρεάςουν αρνθτικά το
μζλλον των ιδίων των ακλθτϊν, αλλά και τιμωρία του υλλόγου. Οτιδιποτε ςυμβαίνει μζςα ςτον
αγωνιςτικό χϊρο ι εκτόσ αυτοφ, δεν μπορεί να δικαιολογιςει πράξεισ βίασ.
Ο ςφλλογοσ πζρα από τισ όποιεσ ποινζσ επιβλθκοφν από ανϊτερεσ ακλθτικζσ αρχζσ, κα
τιμωριςει όποιον ακλθτι επιδείξει αντιακλθτικι ςυμπεριφορά μζςα ςτον αγωνιςτικό χϊρο.
4. ΟΡΓΑΝΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ
1. Ο υπεφκυνοσ του αγωνιςτικοφ τμιματοσ αςκεί τθν ανϊτατθ εποπτεία του τμιματοσ. Για κάκε
ηιτθμα που προκφπτει, οι ακλθτζσ και τα μζλθ του υλλόγου οφείλουν να απευκφνονται και
να ενθμερϊνουν τον προπονθτι, το ζφορο ι τον υπεφκυνο του αγωνιςτικοφ τμιματοσ, ο
οποίοσ κρίνει αν το ηιτθμα πρζπει να παραπεμφκεί ςτο Δ..
Μόνο ςτθ περίπτωςθ που δεν λυκεί το πρόβλθμα τουσ απευκφνονται ςτθ διοίκθςθ του Α.Ο
ΝΗΡΕΑ ΓΕΡΑΚΑ.
2. Ο Α.Ο. ΝΗΡΕΑ ΓΕΡΑΚΑ ωσ ανϊτερο διοικθτικό όργανο, διατθρεί το δικαίωμα να
επιλαμβάνεται μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του υπευκφνου του αγωνιςτικοφ τμιματοσ τθσ
ομάδασ κάκε παραπτϊματοσ που δεν αναφζρεται ςτα παραπάνω άρκρα, που όμωσ αντίκειται
ςτθν ενδεδειγμζνθ ακλθτικι ςυμπεριφορά όπωσ αρμόηει ςε ακλθτι. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ
κα επιβάλλονται κυρϊςεισ κατά τθν κρίςθ του Δ..
3. Οι ακλθτζσ και τα μζλθ του υλλόγου οφείλουν να γνωρίηουν τον εςωτερικό κανονιςμό ο
οποίοσ τίκεται άμεςα ςε εφαρμογι.
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5. ΠΟΙΝΕ - ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΤΣΩΝ
ε ακλθτι ο οποίοσ παραβαίνει τισ υποχρεϊςεισ ι τα κακικοντα του απζναντι ςτο ςφλλογο, όπωσ
ανεφζρκθςαν προθγουμζνωσ επιβάλλεται - είτε αυτόματα, είτε μετά από προθγοφμενθ κλιςθ ςε
απολογία- μία από τισ ακόλουκεσ ποινζσ ανάλογα με τθν βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ:
α. Επίπλθξθ ι
β. Αποχι από προπονιςεισ ι
γ. Αποχι από ι αγϊνεσ ι
δ. Αποπομπι από τον ςφλλογο .
Για τθν επιβολι από το Δ.. ςε ακλθτι οποιαςδιποτε πεικαρχικισ ποινισ από αυτζσ που
αναφζρονται ςτον παρόντα κανονιςμό απαιτείται:
1. Να υπάρχει εγκεκριμζνοσ εςωτερικόσ κανονιςμόσ γνωςτόσ ςτουσ ακλθτζσ, ο οποίοσ να
προβλζπει τθν επιβολι πεικαρχικϊν ποινϊν και τα παραπτϊματα, για τα οποία επιβάλλεται
κάκε μία από τισ ποινζσ.
2. Να προθγείται τθσ ποινισ, πρόςκλθςθ ςε απολογία του ακλθτι που υπζπεςε ςτο παράπτωμα,
εκτόσ εκείνων των περιπτϊςεων για τισ οποίεσ θ ποινι αναγράφεται ρθτά ςτον κανονιςμό
οπότε και επιβάλλεται χωρίσ απολογία. ε κάκε περίπτωςθ ο ακλθτισ δικαιοφται να ηθτιςει
ακρόαςθ από τον ζφορο του ι το Δ. του υλλόγου. Η επιβολι τθσ ποινισ γίνεται κατά δίκαιθ
χριςθ και ςφμφωνα με τθν καλι πίςτθ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΣΑΓΡΑΦΕ – ΤΝΔΡΟΜΕ –ΚΙΝΗΣΡΑ ΔΙΑΚΡΙΗ - ΒΡΑΒΕΤΕΙ
1. ΜΕΣΑΓΡΑΦΕ
Ιςχφει ότι προβλζπεται ςτον ακλθτικό νόμο 2725/1999 κακϊσ και ςτον κανονιςμό μεταγγραφϊν
τθσ ΚΟΕ.
2. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΟΛΩΝ
Σα μζλθ των αγωνιςτικϊν ομάδων ςυμμετζχουν ςτο οικονομικό κόςτοσ των αποςτολϊν
(επίςθμων ι τουρνουά) τθσ ομάδασ.
Ο φλλογοσ κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ
ςυμμετοχισ των μελϊν των αγωνιςτικϊν ομάδων ςε επίςθμεσ διοργανϊςεισ ανάλογα με το είδοσ
τθσ διοργάνωςθσ και τισ επιδόςεισ/επιτυχίεσ κάκε ακλθτι.
3.

ΚΙΝΗΣΡΑ ΔΙΑΚΡΙΗ
ΚΟΛΤΜΒΗΗ
Απαλλάςςονται από τθν πλθρωμι μθνιαίασ ςυνδρομισ οι ακλθτζσ που ανικουν ςτθν
κατθγορία Ανδρϊν-Γυναικϊν και κατά το Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Open του
προθγοφμενου ζτουσ βρίςκονταν ςτθν 8άδα τθσ τελικισ κατάταξθσ ςε ζνα (1) τουλάχιςτον
αγϊνιςμα.
ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΤΜΒΗΗ
Απαλλάςςονται από τθν πλθρωμι μθνιαίασ ςυνδρομισ οι ακλθτζσ που ανικουν ςτθν
κατθγορία Ανδρϊν-Γυναικϊν και ςυμμετείχαν το προθγοφμενο ζτοσ ςτισ αντίςτοιχεσ
Εκνικζσ ομάδεσ.
ΤΔΑΣΟΦΑΙΡΙΗ
Απαλλάςςονται από τθν πλθρωμι μθνιαίασ ςυνδρομισ οι ακλθτζσ που ανικουν ςτθν
κατθγορία Ανδρϊν και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν προετοιμαςία και ςτουσ αγϊνεσ του
Πανελλινιου Πρωτακλιματοσ τθσ εκάςτοτε κατθγορίασ ςτθν οποία ςυμμετζχει θ ομάδα
Ανδρϊν του υλλόγου.

4. ΒΡΑΒΕΤΕΙ
Ο φλλογοσ κάκε χρόνο βραβεφει ςτθν κοπι τθσ πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ του υλλόγου ακλθτζσ
και ακλιτριεσ που τθν προθγοφμενθ χρονιά πζτυχαν ςθμαντικζσ επιτυχίεσ.
ΚΟΛΤΜΒΗΗ
Κατάκτθςθ 1ης ζωσ 8ης κζςθσ ςτα Θερινά Πρωτακλιματα Κατθγοριϊν.
ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΤΜΒΗΗ
Κατάκτθςθ 1ης ζωσ 3ης κζςθσ ςτο Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Κατθγοριϊν.
ΤΔΑΣΟΦΑΙΡΙΗ
Κατάκτθςθ 1ης ζωσ 8ης κζςθσ ςτα Πρωτακλιματα των αντίςτοιχων Κατθγοριϊν.
ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΗΡΗΗ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΕΙΝΑΙ Ο
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ, Ο ΕΦΟΡΟ ΚΑΙ Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ.
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