ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1 :
Ιδρύεται στην Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία, Ομοσπονδία
Μπάτμιντον
με
επωνυμία
’’ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ’’ που έχει ως σκοπούς :
(α)

Την οργάνωση, διοίκηση, κατεύθυνση, διάδοση και ανάπτυξη του
αθλήματος του Μπάτμιντον σε όλες του τις μορφές,
περιλαμβανομένου του Πάρα-Μπάτμιντον για άτομα με αναπηρία.

(β)

Την εκπροσώπηση της Κύπρου στο εξωτερικό με τη συμμετοχή
στη ∆ιεθνή Ομοσπονδία Μπάτμιντον, σε άλλες ∆ιεθνείς
Ομοσπονδίες, ως και στους επίσημους αγώνες που διεξάγονται
στο εξωτερικό με την Εθνική ή άλλη επίλεκτη ομάδα.

(γ)

Την έγκριση και εποπτεία των αγώνων που διεξάγονται στην
Κύπρο, ∆ιεθνών ή όχι, τη συμμετοχή σε αγώνες ή πρωταθλήματα
του εξωτερικού ως και την διοργάνωση Παγκυπρίων αγώνων.

(δ)

Την ηθική και πνευματική εξύψωση των αθλητών, την ανάπτυξη
του πνεύματος της ευγενούς άμιλας και φιλίας μεταξύ τους, την
καλιέργεια φίλαθλου πνεύματος σε αθλητές και φιλάθλους.
ΑΡΘΡΟ 2 :
Στην ΚΟΜ μπορούν να εγγραφούν σωματεία της Κύπρου που
διατηρούν τμήμα Μπάτμιντον κατόπιν της έγκρισης της Γενικής
Συνέλευσης.

2

ΑΡΘΡΟ 3 :
Κάθε σωματείο που θέλει να εγγραφεί σαν μέλος της ΚΟΜ πρέπει
να απευθύνει μαζί με την αίτηση για εγγραφή του :
(α)

Εγκριμένο Καταστατικό και Εσωτερικούς Κανονισμούς (αν έχει
εσωτερικούς κανονισμούς).

(β)

Έγγραφη δήλωση ότι υποβάλλεται σε όλες τις διατάξεις του
παρόντος Καταστατικού και των Κανονισμών της ΚΟΜ.

(γ)

Ονομαστικό κατάλογο των ατόμων που αποτελούν το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο του σωματείου, καθώς και το όνομα του υπεύθυνου του
τμήματος του Μπάτμιντον.

(δ)

∆ιορισμό ενός αντιπροσώπου και ενός παρατηρητή για τις Γενικές
Συνελεύσεις της ΚΟΜ.
ΑΡΘΡΟ 4 :
Τα σωματεία μέλη της ΚΟΜ χάνουν την ιδιότητα τους σαν μέλη :

(α)

Με παραίτηση

(β)

Σε περίπτωση που δεν πληρώσουν τη χρονιαία συνδρομή. Για το
πιο πάνω αν κάποιο μέλος δεν πληρώσει τη συνδρομή του μέχρι
το την 31η του Ιανουαρίου εκάστου έτους, καλείται να το κάνει με
έγγραφο επιστολή από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο και αν μετά από
παρέλευση ενός μηνός από την επιστολή πάλι δεν πληρώσει τότε
διαγράφεται από το μητρώο των μελών, με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης. Το σωματείο που διαγράφεται με τον πιο πάνω τρόπο
μπορεί να επαναγγραφεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
αφού προηγουμένως καταβάλει τις καθυστερημένες συνδρομές
του.

(γ)

Αν παραβούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή των
Κανονισμών της ΚΟΜ, κατόπιν/απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

(δ)

Αν για δυο συνεχόμενα χρόνια δεν συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε
επίσημη αγωνιστική διοργάνωση της Ομοσπονδίας, με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης.
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ΠΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 5 :
Πόροι της ΚΟΜ είναι :
(α)

(β)

Η ετήσια συνδρομή των μελών Σωματείων που ορίζεται σε
€50 (Πενήντα Ευρώ), και το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται σε
€100 (Εκατό Ευρώ).
Η ετήσια συνδρομή είναι πληρωτέα μέχρι την 31η του Ιανουαρίου
εκάστου έτους, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από τον Ταμία της
ΚΟΜ, που θα δίδεται 15 ημέρες προηγουμένως.
Οι εισπράξεις απο αγώνες και άλλες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας

(γ)

Οποιαδήποτε Κρατική ή άλλη επιχορήγηση.

(δ)

Κάθε άλλη εισφορά ή δωρεά.
ΑΡΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 6 :
Οι Αρχές της ΚΟΜ είναι :

(α)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ. Σ.)

(β)

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (∆.Σ.)

(γ)

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Τ.Ε.)

(δ)

Η ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (∆.Ε.)
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
ΑΡΘΡΟ 7 :
(α)

Τις Γενικές Συνελεύσεις αποτελούν οι αντιπρόσωποι όλων των
γραμμένων μελών Σωματείων της ΚΟΜ. Κάθε Σωματείο μέλος
δικαιούται να διορίσει έναν αντιπρόσωπο με δικαίωμα ψήφου και
έναν παρατηρητή δίχως δικαίωμα.

(β)

Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΜ συμμετέχουν στις
Γενικές Συνελεύσεις δίχως δικαίωμα ψήφου εκτός αν είναι
διορισμένοι αντιπρόσωποι μελών Σωματείων.

(γ)

Οι αντιπρόσωποι και οι παρατηρητές των μελών Σωματείων
διορίζονται απο τα ίδια τα Σωματεία και ανακοινώνονται γραπτώς
τουλάχιστο πριν απο την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης.
Ο
διορισμός αυτών των αντιπροσώπων θα ισχύει για ένα
χρόνο.

(δ)

Σε περίπτωση που δεν θα διορίζονται νέοι αντιπρόσωποι και
παρατηρητές ο προηγούμενος διορισμός θα παρατείνεται για
χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τον ένα χρόνο.

(ε)

Σε περίπτωση κωλύματος αντιπροσώπου μέλους Σωματείου ο
διοριζόμενος σαν παρατηρητής δικαιούται να παρακάθεται στη
Γενική Συνέλευση σαν αντιπρόσωπος του Σωματείου του και να
ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση ως αντιπρόσωπος.
ΑΡΘΡΟ 8 :

(α)

∆ικαίωμα ψήφου κατά τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις της ΚΟΜ έχουν οι αντιπρόσωποι των μελών
Σωματείων της δεδομένου ότι έχουν πληρώσει τις ταμειακές τους
υποχρεώσεις και δεν οφείλουν για οποιοδήποτε λόγο χρηματικά
ποσά στην ΚΟΜ. Σε περίπτωση οφειλόμενων ποσών τούτα
πρέπει να τακτοποιούνται το αργότερο πριν απο κάθε Γενική ή
Έκτακτη Συνέλευση.

(β)

Κανένας αντιπρόσωπος δεν
περισσότερα απο ένα Σωματεία.

δικαιούται

να

εκπροσωπεί
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ΑΡΘΡΟ 9 :
Των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της ΚΟΜ,
προεδρεύει ο εκάστοτε πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, ενώ
χρέη Γραμματέα εκτελεί ο εκάστοτε Γραμματέας της ΚΟΜ.
ΑΡΘΡΟ 10 :
Η ΚΟΜ συγκαλείται τον Ιούνη κάθε χρόνου σε Ετήσια Τακτική
Συνέλευση για να :
(α)

Εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης

(β)

Ακούσει τη λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο
που πέρασε και εγκρίνει τον απολογισμό του Ταμία και την
έκθεση του εγκεκριμένου Ελεγκτικού Γραφείου που διορίζεται απο
τη Γ.Σ.

(γ)

Εγκρίνει τον υπό του ∆ιοικητικού Συμβουλίου καταρτισθέντα
προϋπολογισμό για το νέο χρόνο.

(δ)

Προβεί στον διορισμό του εγκεκριμένου Ελεγκτικού Γραφείου

(ε)

Προβεί στην εκλογή των εφτά μελών (7) του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου για τα χρόνια των αρχαιρεσιών.

(στ) Εγκρίνει τον καταρτισθέντα απο το ∆.Σ. και Τ.Ε. Εσωτερικό
Κανονισμό της ΚΟΜ
ΑΡΘΡΟ 11 :
(α)

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με απόφαση του
∆ιοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία.

(β)

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται επίσης και
κατόπιν έγγραφης αίτησης που περιέχει συγκεκριμένο θέμα,
υπογραμμένη απο τα 2/3 τουλάχιστο του συνολικού αριθμού των
μελών Σωματείων.
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ΑΡΘΡΟ 12 :
(α)

(1)

Οι Τακτικές και οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
συγκαλούνται με γραπτή γνωστοποίηση σε όλα τα μέλη.

(2)

Η γνωστοποίηση γίνεται με επιστολή δεκαπέντα (15) τουλάχιστο
μέρες πριν απο την οριζόμενη ημερομηνία συγκαλέσεως, σ’αυτή
δε αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης
ο τόπος και χρόνος της σύγκλισης της Συνέλευσης.
(3) Θέματα που δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη
μπορούν να συζητούνται με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και
όπου είναι δυνατόν να παίρνονται αποφάσεις ανάλογα με το θέμα.

(β)

(1) Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν
παρευρίσκονται τα μισά και ένα μέλη Σωματεία που έχουν
δικαίωμα ψήφου.
(2) Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλει τις
εργασίες της για μισήν ώρα, οπότε όσα Σωματεία που έχουν
δικαίωμα ψήφου παρευρίσκονται, αποτελούν απαρτία.

(γ)

Όλες οι αποφάσεις κατά τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία εκτός αν
διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν.
ΑΡΘΡΟ 13 :
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να δώσει τον τίτλο του Επίτιμου
Προέδρου ή Μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου σε πρόσωπα
διακεκριμένα ενδιαφερόμενα για το Μπάτμιντον τα οποία με το
έργο τους πρόσφεραν μεγάλες
υπηρεσίες
στο
Κυπριακό
Μπάτμιντον.
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ΑΡΘΡΟ 14 :
(α) Η εκλογή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική
ψηφοφορία εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.
(β) (1) ∆ικαίωμα υποψηφιότητας εχει οποιοσδήποτε έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι Κύπριος πολίτης
ανεξάρτητα φύλου.
(β)

(2) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς, προσωπικά
η με συστημένη επιστολή προς το απερχόμενο ∆ιοικητικό
Συμβούλιο, τουλάχιστο δέκα (10) μέρες πριν απο την
οριζόμενη ημερομηνία για την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

(β)

(3) Τα ονόματα των υποψηφίων, να γνωστοποιούνται
γραπτώς προς όλα τα μέλη Σωματεία της ΚΟΜ, 6 ημέρες
πριν τη Γενική Συνέλευση .

(γ)

Η εποπτεία της ψηφοφορίας και η διαλογή των ψήφων
γίνεται απο τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που υποδεικνύεται
απο τη Γενική Συνέλευση.

(δ)

Για την εκλογή του ∆ιοικητικού Συμβουλίου κάθε ψηφοδέλτιο
πρέπει να έχει εφτά (7) ονόματα. Αν έχει λιγότερα ή
περισσότερα θεωρείται άκυρο.

ΑΡΘΡΟ 15 :
Μέλη της Τεχνικής Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν στα
επίσημα πρωταθλήματα που γίνονται απο την ΚΟΜ.
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (∆.Σ.)
ΑΡΘΡΟ 16 :
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελείται απο εφτά (7) μέλη ως εξής :
(α)

(1) Έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γραμματέα, έναν
Ταμία, δύο Συμβούλους και έναν έφορο, όλοι εκλεγόμενοι για δύο
χρόνια κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η θητεία τους διαρκεί
μέχρι τις επόμενες εκλογές, όλα δε τα μέλη είναι επανεκλέξιμα.

(α)

(2) Αναπληρωματικά μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου
ανακηρύσσονται οι τρεις (3) κατά σειρά επόμενοι επιλαχόντες μετά
τους εφτά επιτυχόντες.

(α)

(3) Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των επιλαχόντων γίνεται
ξανά ψηφοφορία μόνο γι’αυτούς που ισοψήφισαν με σκοπό να
καταταχθούν σε σειρά.

(β)

Σε περίπτωση ισοψηφίας για συμπλήρωση των θέσεων στο
∆ιοικητικό Συμβούλιο, τότε το ζήτημα τούτο λύεται με νέα
ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με την παρουσία των
ενδιαφερομένων.

(γ)

Σε περίπτωση παραιτήσεως ενός μέχρι τριών μελών του
∆ιοικητικού Συμβουλίου τις θέσεις τους παίρνουν οι τρεις
αναπληρωματικοί.

(δ)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί συγκαλείται
Έκτακτη Γενική Συνέλευση για πλήρωση των κενών θέσεων.

(ε)

Εάν παραιτηθούν τέσσερα (4) ή περισσότερα μέλη τότε διεξάγονται
νέες εκλογές απο Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται
αμέσως απο τα υπόλοιπα μέλη.

(στ) Σε όλες τις πιο πάνω παραγράφους (γ), (δ) και (ε) η θητεία των
ατόμων που διορίζονται ή εκλέγονται θα διαρκέσει μέχρι να γίνουν
οι επόμενες εκλογές κατά την ημερομηνία που θα έληγε κανονικά η
θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που εκλέγηκε απο την
προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.
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ΑΡΘΡΟ 17 :
Το εκλεγόμενο ∆ιοικητικό Συμβούλιο όταν γίνουν γνωστά τα
αποτελέσματα των εκλογών συνέρχεται το αργότερο σε εφτά (7)
μέρες απο την εκλογή του και καταρτίζεται σε Σώμα.
ΑΡΘΡΟ 18 :
(α)

Καθήκοντα του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι η ∆ιοίκηση της ΚΟΜ
με βάση το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς,
προκήρυξη Παγκύπριων και ∆ιεθνών αγώνων, η συμμετοχή σε
αγώνες του εξωτερικού και γενικά η μελέτη και εφαρμογή όλων των
μέτρων για την προαγωγή του Μπάτμιντον.

(β)

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί καταρτίζονται απο το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή και
παραπέμπονται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

(γ)

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή
καταρτίζει τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων.

(δ)

Εξεύρεση οικονομικών πόρων.
ΑΡΘΡΟ 19 :

(α)

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά απο τον Πρόεδρο μια
φορά τον μήνα, και έκτακτα η όταν χρειάζεται η ζητηθεί τούτο απο
τρία τουλάχιστο μέλη του.

(β)

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε
παρευρίσκονται τουλάχιστο τέσσερα μέλη του.

(γ)

Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με φανερή
ψηφοφορία και με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο
Πρόεδρος έχει δεύτερη ψήφο.

(δ)

Κάθε μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει
αδικαιολόγητα απο τρεις κατά συνέχεια συνεδριάσεις θεωρείται ότι
υποβάλλει την παραίτηση του.

απαρτία

όταν
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ΑΡΘΡΟ 20 :
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ :
(α)

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της
συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου και προεδρεύει σ’αυτές, καθορίζει τα θέματα που θα
συζητηθούν, υπογράφει μαζί με το Γραμματέα κάθε επίσημο
έγγραφο που στέλλεται από την Ομοσπονδία και μαζί με τον
Ταμία κάθε τραπεζική ή άλλη επιταγή ή ταμειακό ένταλμα.
Ο Πρόεδρος πρεδρεύει των Τακτικών και Έκτακτων Γενικών
Συνελεύσεων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ :
(β)

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η
κωλύεται σε όλα του τα καθήκοντα, και όταν απουσιάζουν ή
δυσκολεύονται και οι δύο, τους αναπληρεί ο Γραμματέας.

(γ)

Όταν απουσιάζουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας,
τους αναπληρεί ο γηραιότερος των μελών του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ :

(δ)

(1) Ο Γραμματέας παίρνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων,
εκτελεί την αλληλογραφία, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα της
Ομοσπονδίας.

(δ)

(2)

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε επίσημο έγγραφο που
στέλλεται από την Ομοσπονδία.

(δ)

(3)

Εκτελεί χρέη Γραμματέα των Τακτικών και Έκτακτων
Γενικών Συνελεύσεων.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ :
(ε)

(1) Ο Ταμίας τηρά το βιβλίο Ταμείου, διπλότυπον αποδείξεων με
τις οποίες εισπράττει όλα τα έσοδα της Ομοσπονδίας, δωρεές,
κληροδοτήματα και γενικά όλα τα βιβλία που χρειάζονται για τα
καθήκοντά του.

(ε)

(2) Ο Ταμίας υπογράφει τις αποδείξεις των εισπράξεων τις
οποίες εκδίδει, συνυπογράφοντος του Πρόεδρου, εκτελεί
πληρωμές με την έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει
δε στο ∆ιοικητικό Συμβουλίου τακτικά κατά την πρώτη συνεδρία
κάθε δύο μήνες κατάσταση Ταμείου.

(ε)

(3) Οφείλει να καταθέτει κάθε ποσό που υπερβαίνει τα
εικοσιπέντε ευρώ ( €25 ) σε τράπεζα της Λευκωσίας στο όνομα της
Ομοσπονδίας. Ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα γίνεται με την
έγκριση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με τις υπογραφές του
Προέδρου και του Ταμία.

(ε)

(4) Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικά για τα λεφτά που υπάρχουν
στο ταμείο.

(ε)

(5)

Οταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Ταμίας τον αναπληρεί
προσωπικά μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου που
υποδεικνύεται από τον Ταμία με την ευθύνη του.

(ε)

(6)

Ο Ταμίας οφείλει πριν την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης να ετοιμάζει και να παραδίνει στο ∆ιοικητικό
Συμβούλιο τον οικονομικό απολογισμό του έτους.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ :
(στ) Τα καθήκοντα του εφόρου θα είναι τα πιο κάτω :
(στ) (1)

Εξασφάλιση κατάλληλων χώρων για διοργάνωση
πρωταθλημάτων και τουρνουά.

(στ) (2) Η συνεχής επαφή με τον Κ.Ο.Α. για θέματα αθλητικων
χώρων των οποίων δικαιοδοσία έστω και μερική έχει ο
Κ.Ο.Α.
(στ) (3) Η καταλληλότητα όλων των γηπέδων όπου διεξάγονται
αγώνες πρωταθλημάτων ή τουρνουά που διοργανώνει η
ΚΟΜ.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
(ζ)

Οι δυο Σύμβουλοι του ∆.Σ. θα αναλαμβάνουν καθήκοντα ανάλογα
με τις εκάστοτε ανάγκες της Ομοσπονδίας .
ΑΡΘΡΟ 21 :

(α)

(1)

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ∆ιοικητικές ή άλλες
υποεπιτροπές, ο Πρόεδρος των οποίων ορίζεται από το
∆ιοικητικό Συμβούλιο και είναι ένα από τα μέλη του.

(α)

(2)

Τα θέματα της λειτουργίας των ∆ιοικητικών ή άλλων
Υπεπιτροπών ρυθμίζονται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22 :
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει δωρητές εκείνους που
προσφέρουν 170 -1.700 ευρώ και ευεργέτες που προσφέρουν
1.701 ευρώ και άνω.
ΑΡΘΡΟ 23 :
Οταν πρόκειται να συγκροτηθούν Μικτές Ομάδες για σκοπούς
συμμετοχής σε ∆ιεθνείς αγώνες, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο δεν
μπορεί να συμπεριλάβει αθλητές, οι οποίοι τιμωρήθηκαν από
οποιοδήποτε όργανο για οποιοδήποτε λόγο.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 24 :
(α)

(1)

Η Τεχνική Επιτροπή είναι τριμελής και διορίζεται για δύο
χρόνια από το νεοεκλεγέν ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜ το
αργότερο 15 μέρες μετά την εκλογή του, ένα μέλος δε αυτής
πρέπει να προέρχεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜ.

(α)

(2)

Μπορούν επίσης και τα τρία μέλη της να προέρχονται από το
∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜ.

(β)

Σε περίπτωση παραίτησης ενός από τα μέλη της Επιτροπής το
∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜ, ορίζει νέο μέλος για πλήρωση της
κενής θέσης.
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ΑΡΘΡΟ 25 :
(α)

Η Τεχνική Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα απο έναν Πρόεδρο, ένα
Γραμματέα και ένα Σύμβουλο, το αργότερο εφτά (7) μέρες από τον
διορισμό της.

(β)

(1)

Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριών της
Επιτροπής και έχει δεύτερην ή νικώσα ψήφο σε περίπτωση
ισοψηφίας.

(β)

(2)

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει ο
Γραμματέας.

(γ)

Ο Γραμματέας τηρά το βιβλίο των πρακτικών της Επιτροπής όταν
δε απουσιάζει ή κωλύεται τούτος τον αναπληρεί ο Σύμβουλος.

(δ)

Η Τεχνική Επιτροπή θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται
τουλάχιστο δύο μέλη της.
ΑΡΘΡΟ 26 :
Μεταξύ των έργων και των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Επιτροπής
της ΚΟΜ είναι :

(α)

Ο καταρτισμός σε συνεργασία με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο των
Εσωτερικών Κανονισμών και των Κανονισμών Πρωταθλημάτων.

(β)

Η σύνταξη προγραμμάτων και προκηρύξεων αγώνων, η οργάνωση
και εποπτεία αγώνων και πρωταθλημάτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και των
ισχύοντων ∆ιεθνών Κανονισμών.

(γ)

Η υπόδειξη, σε συνεργασία με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜ
τρόπων επιλογής αθλητών για διεθνείς αγώνες.

(δ)

Ο καταρτισμός, σε συνεργασία με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της
ΚΟΜ των ετήσιων πινάκων των καλύτερων Κυπρίων αθλητών /
τριών.

(ε)

Η συγκρότηση, σε συνεργασία με το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της
ΚΟΜ, και εποπτεία των προπονήσεων των προεθνικών ομάδων.
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(στ) Η μελέτη κάθε θέματος που μπορεί να προάγει το άθλημα του
Μπάτμιντον.
(ζ)

Η μελέτη και υπόδειξη για την ανάγκη μεταβολής
τροποποίησης ειδικών κανονισμών του αθλήματος.

και

(η)

Η μελέτη και εκπόνηση κανονισμού διοργάνωσης αγώνων,
Παγκυπρίων, ∆ιεθνών, κ.λ.π.

(θ)

Η μελέτη και εισήγηση πάνω σε κάθε άλλο θέμα για υποβοήθηση
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΜ, όπως η εξεύρεση
αγωνιστικών χώρων, οικονομικών πόρων και άλλων μέσων,
ανάπτυξη της
αγωνιστικής κίνησης σ’ολόκληρη την Κύπρο,
μορφωτικές διαλέξεις, η σύσταση και λειτουργία σχολών
επιμόρφωσης διαιτητών, εποπτών γραμμών και παραγόντων, και
οποιοδήποτε άλλο που μπορεί να προωθήσει και αναπτύξει το
άθλημα του Μπάτμιντον τοπικά και ∆ιεθνώς.
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 27 :
Η ∆ικαστική Επιτροπή είναι τριμελής και διορίζεται για δύο συνεχή
χρόνια απο το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 15 μέρες απο τον
καταρτισμό του ∆. Σ. σε σώμα.
ΑΡΘΡΟ 28 :

(α)

Η ∆ικαστική Επιτροπή καταρτίζεται σε Σώμα από ένα Πρόεδρο,
ένα Αντιπρόεδρο και ένα Σύμβουλο το αργότερο μέσα σε εφτά (7)
μέρες από το διορισμό της.

(β)

∆εν μπορούν να διορίζονται μέλη της ∆ικαστικής Επιτροπής όσοι
τυγχάνουν μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Μ. και των
∆ιοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων της Κ..Ο.Μ.
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ΑΡΘΡΟ 29 :
(α)

(1)

Ο Πρόεδρος συγκαλεί και Προεδρέυει των συνεδριών της
Επιτροπής και έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο σε περίπτωση
ισοψηφίας.

(α)

(2)

Οταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αναπληρεί ο
Αντιπρόεδρος.

(β)

Το βιβλίο των πρακτικών της ∆ικαστικής Επιτροπής τηρά ένας
από τους τρεις, κατόπιν αποφάσεως τους.
ΑΡΘΡΟ 30 :
Η ∆ικαστική Επιτροπή θεωρείται σε απαρτία όταν παρίστανται
τουλάχιστο δύο μέλη της.
ΑΡΘΡΟ 31 :
Σε περίπτωση παραίτησης ενός ή περισσοτέρων μελών της ∆.Ε. το
∆.Σ. διορίζει νέο (α) μέλος (οι) για συμπλήρωση της θέσης (εων).
Σε τέτοια περίπτωση δε, θα ισχύει ανάλογα η παράγραφος (στ)
του άρθρου 16 του Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 32 :

(α)

Η ∆ικαστική Επιτροπή επιλαμβάνεται κάθε καταγγελίας που
διαβιβάζεται εγγράφως από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ο.Μ.

(β)

Επίσης επιλαμβάνεται κάθε θέματος που παραπέμπεται από το
∆ιοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ο.Μ. εγγράφως και αφορά :

(β)

(1)

Την επεξεργασία του Καταστατικού, του Εσωτερικού
Κανονισμού, και των Ειδικών Κανονισμών.

(β)

(2)

Τη σύνταξη Κανονισμών.

(β)

(3) Την ερμηνεία αμφισβητούμενων διατάξεων Καταστατικού
Εσωτερικού Κανονισμού και κάθε Ειδικού Κανονισμού, με
την
γνωμάτευση πάνω σε κάθε ερώτημα που τίθεται από το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο της Κ.Ο.Μ.
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ΑΡΘΡΟ 33 :
Οι αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής παίρνονται με πλειοψηφία
και είναι δεσμευτικές για το ∆.Σ.
ΑΡΘΡΟ 34 :
Η επιμέλεια της εκτέλεσης των αποφάσεων της ∆ικαστικής
Επιτροπής, ανήκει στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ο.Μ. από το

οποίο διεξάγεται και όλη η σχετική αλληλογραφία και που τηρά το
φάκελλο των δημοσιευομένων αποφάσεων.
ΑΡΘΡΟ 35 :
Τα θέματα που παραπέμπονται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
πρέπει να εξετάζονται μέσα σε 20 μέρες από την ημέρα
κοινοποίησης στο Πρόεδρο της.
ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 36 :
Αθλητικά παραπτώματα αποτελούν :
(α)

Η μή συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων του Καταστατικού,
του Εσωτερικού Κανονισμού ή άλλων Ειδικών Κανονισμών όπου
ορίζεται ρητά αυτό.

(β)

Ο προσυνεννοημένος αγώνας ( σικέ )

(γ)

Η κατά προτροπή αδιαφορία μέλους ή αμέλεια του να συμμετέχει
σε αγωνιστικές εκδηλώσεις της ΚΟΜ ή για την καλλιέργεια του
αθλήματος κατά τις περιστάσεις.

(δ)

Η παράβαση της πρέπουσας ευπρέπειας και τάξης στις αθλητικές
εκδηλώσεις και σχέσεις.
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ΑΡΘΡΟ 37 :
(α)

Όλα τα αθλητικά παραπτώματα τιμωρούνται με τρόπο που ορίζει
το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός.

(β)

Αυτά όλα αν θίγουν την φίλαθλη ιδιότητα ή θεωρούνται ατιμωτικά
κατά το Ποινικό ∆ίκαιο παραγράφονται εφ΄όσον δεν καταγγελθούν
στη ∆ικαστική Επιτροπή εντός τριών μηνών από την τέλεσή τους.
ΑΡΘΡΟ 38 :

α)

Κάθε απόφαση Σωματείου της ΚΟΜ που αφορά αθλητές/τριες που
βρίσκονται σε ενέργεια, που επιβάλλει δικαιολογημένη ποινή,
πρέπει να ανακοινώνεται στην ΚΟΜ.

(β)

Σωματείο το οποίο δεν ανακοινώνει στην ΚΟΜ ποινή που επέβαλε
σε αθλητή/τρια, υποπίπτει σε αθλητικό παράπτωμα, η δε σχετική
καταδικαστική απόφαση για τον αθλητή/τρια δεν λαμβάνεται υπόψη
από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜ.
ΑΡΘΡΟ 39 :

(α)

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜ μπορεί να επιβάλει επίπληξη και
ποινή προσωρινού αποκλεισμού από αγώνες ή πρωταθλήματα ή
και αίθουσες σε αθλητές, προπονητές και υπευθύνους των
ομάδων, που παρεκτρέπονται ή διασαλεύουν την τάξη κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής αγώνων ή πρωταθλημάτων.

(β)

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί εκτός των πιο πάνω να
παραπέμπει οποιαδήποτε παράβαση στη ∆ικαστική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 40 :
Κάθε αμφισβήτηση για το χαρακτηρισμό κάποιας πράξης σαν
αθλητικό παράπτωμα επιλαμβάνεται η ∆ικαστική Επιτροπή.
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ΑΡΘΡΟ 41 :
Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν από τη ∆ικαστική Επιτροπή
είναι :
Α.

Β.

ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1.

Έγγραφη επιτίμηση

2.

Αυστηρή έγγραφη επιτίμηση με δημόσια ανακοίνωση ή μη

3.

Χρηματικό πρόστιμο μέχρι 85 ευρώ

4.

Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός έδρας

5.

Προσωρινός αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες και
αγωνιστικές εκδηλώσεις

6.

Οριστική διαγραφή με σχετική πρόταση προς τη Γενική
Συνέλευση

ΓΙΑ
ΤΑ
ΜΕΛΗ
ΤΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΚΑΙ ΤΑ
ΜΕΛΗ
ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜ
1.

Έγγραφη επιτίμηση

2.

Αυστηρή έγγραφη επιτίμηση με δημόσια ανακοίνωση ή μη

3.

Χρηματικό πρόστιμο μέχρι 85 ευρώ

4.

Προσωρινή ή οριστική στέρηση του δικαιώματος του να
γυμνάζει, ή να διαιτητεύει

5.

Προσωρινός ή οριστικός
ασκητήρια της ΚΟΜ

6.

Προσωρινή ή οριστική διαγραφή από τις τάξεις της ΚΟΜ.
Εννοείται ότι σε περίπτωση οριστικής διαγραφής ο
καταδικασθείς δεν θα δικαιούται επανεγγραφή στη ΚΟΜ
εκτός κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΜ.

αποκλεισμός

εισόδου

στα
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Γ.

∆.

ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ
1.

Έγγραφη επιτίμηση

2.

Αυστηρή έγγραφη επιτίμηση με δημόσια ανακοίνωση ή μη

3.

Χρηματικό πρόστιμο μέχρι 85 ευρώ

4.

Προσωρινός αποκλεισμός από κάθε αγώνα

5.

Οριστικός αποκλεισμός από κάθε αγώνα

6.

Προσωρινός ή οριστικός
ασκητήρια της ΚΟΜ

7.

Προσωρινή ή οριστική διαγραφή από τις τάξεις της ΚΟΜ.
Εννοείται ότι σε περίπτωση οριστικής διαγραφής ο
καταδικασθείς δεν θα δικαιούται επανεγγραφής στην ΚΟΜ
εκτός κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΜ.

αποκλεισμός

εισόδου

στα

ΓΕΝΙΚΑ
Σε περίπτωση κατά την οποία :

1.

Ο κατηγορούμενος κατέχει προέχον αθλητικό αξίωμα ή ο
αθλητής την ιδιότητα του αρχηγού ή ο κατηγορούμενος
(Σωματείο, ∆ιοικητικός παράγοντας κ.λ.π. ή αθλητής) υποπίπτει
σε παράπτωμα καθ’υποτροπή τότε η ∆ικαστική Επιτροπή μπορεί
να θεωρήσει τούτο σαν ένα επιπρόσθετο επιβαρυντικό στοιχείο
κατά την επιμέτρηση της ποινής.

2.

Όλες οι ποινές αποκλεισμού αθλητών ισχύουν για οποιοδήποτε
φιλικό ή επίσημο αγώνα που διοργανώνεται από την ΚΟΜ ή
κάποια Τοπική Ένωση ή Σωματείο της δύναμης της.
ΑΡΘΡΟ 42 :
Η ∆ικαστική Επιτροπή μπορεί, εφ’όσον το παράπτωμα δεν είναι
ιδιαίτερης βαρύτητας και ο κατηγορούμενος δεν έχει καταδικασθεί
για άλλο παράπτωμα κατά την τελευταία διετία να επιβάλει ποινές
με αναστολή, εφ’όσο ληφθεί η σχετική απόφαση με πλειοψηφία.
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ΑΡΘΡΟ 43 :
(α)

Η ∆ικαστική Επιτροπή μπορεί εφ’όσο γίνει αίτηση από τον
καταδικασθέντα μέσω του ∆ιοικητικού Συμβούλιο της ΚΟΜ να
αναστείλει την εκτέλεση των αποφάσεων προσωρινού
αποκλεισμού, εφ’όσον έχουν διανυθεί τα 3/4 της διάρκειάς του.

(β) Από την πιο πάνω διαδικασία, η ∆ικαστική Επιτροπή μπορεί να
ανακαλέσει ποινές οριστικού αποκλεισμού μετά από πάροδο 5
χρόνων από την επιβολή τους, εφ’όσον το αιτιολογικό γι’ αυτές δεν
υπήρξε η διάπραξη ατιμωτικού αδικήματος ή πράξη που θίγει τη
φίλαθλη ιδιότητα.
ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ∆ΙΩΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΙΚΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 44 :
Σε πειθαρχική
υπόκεινται:

δίωξη

ενώπιον

της

∆ικαστικής

Επιτροπής

Σωματεία που υπάγονται στην ΚΟΜ, τα μέλη τους, προπονητές,
επόπτες γραμμών, διαιτητές και αθλητές, μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου και της Τεχνικής Επιτροπής της ΚΟΜ, ως επίσης και
κάθε άλλο μέλος οποιασδήποτε Τεχνικής, Οργανωτικής, ή άλλης
φύσεως Αθλητικής Επιτροπής Σωματείου μέλους της ΚΟΜ.
ΑΡΘΡΟ 45 :
Η πειθαρχική δίωξη ασκείται με την έγγραφη αίτηση ή καταγγελία
οποιουδήποτε οργάνου ή ενδιαφερομένου προσώπου που
απευθυνεται προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜ το οποίο θα
παραπέμπει την αίτηση ή καταγγελία ενώπιον της ∆ικαστικής
Επιτροπής, στην πρώτη του συνεδρία από την αίτηση ή καταγγελία
.
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ΑΡΘΡΟ 46 :
(α)

(1) Ο Πρόεδρος της ∆ικαστικής Επιτροπής μέσα σε εφτά μέρες
από την παραπομπή στέλλει αντίγραφο της αίτησης ή της
καταγγελίας μέσω του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΜ προς το
πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται και ορίζει ταυτόχρονα
ημερομηνία ακρόασης το αργότερο 20 μέρες από την κοινοποίηση
σ’ αυτό της σχετικής αίτησης ή καταγγελίας και τον καλεί σε
απολογία και υπεράσπιση.

(α)

(2)

(β)

Η ημερομηνία εκδίκασης γνωστοποιείται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο
της ΚΟΜ και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Η απολογία μπορεί να γίνει και με υπόμνημα.

ΑΡΘΡΟ 47 :
Η απόφαση της ∆ικαστικής Επιτροπής πρέπει να είναι γραπτή,
ισχύει δε από την έκδοση και την απαγγελία της εκτός αν αυτή
ορίζει διαφορετικά, γνωστοποιείται δε προς το ∆ιοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΜ τον κατηγορούμενο και το Σωματείο του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 48 :
Η ΚΟΜ έχει δική της σφραγίδα σχήματος αυγοειδούς που γράφει
το έτος ίδρυσης της και την ονομασία της ως επίσης και
ημερομηνία.
ΑΡΘΡΟ 49 :
Το εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο που διορίζεται απο τη Γενική
Συνέλευση έχει σαν προορισμό τον έλεγχο του ταμείου κάθε έτους
καθώς και τη νομιμότητα έκδοσης των σχετικών ενταλμάτων.
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ΑΡΘΡΟ 50 :
Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της που παίρνεται με
απόλυτη πλειοψηφία να εκδίδει ή τροποποιά Εσωτερικούς
Κανονισμούς της ΚΟΜ ή Ειδικούς Κανονισμούς για τα πιο κάτω :
1.

Για την οργάνωση και τρόπο διεξαγωγής Παγκύπριων αγώνων,
αγώνων κυπέλλου Κύπρου και ∆ιεθνών Αγώνων.

2.

Για τιμητικές διακρίσεις.

3.

Για συμπληρωματικά ή παρουσιαζόμενα θέματα που η ρύθμιση
τους θα κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για τους σκοπούς της ΚΟΜ.
ΑΡΘΡΟ 51 :
Σε περίπτωση διάλυσης της ΚΟΜ η περιουσία της περιέρχεται
στην αρμόδια Κυβερνητική Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 52 :

(α)

Το παρών Καταστατικό τροποποιείται σε Καταστατική Συνέλευση
που συγκαλείται από τον Πρόεδρο με απόφαση του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου.

(β)

Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται επίσης και με έγγραφη αίτηση
του 1/2 του όλου αριθμού των μελών της ΚΟΜ.

(γ)

Καταστατική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν παρίστανται τα
3/4 του όλου αριθμού των μελών Σωματείων.

(δ)

Οι τροποποιήσεις γίνονται με πλειοψηφία των 2/3 που έχουν
δικαίωμα ψήφου και παρευρίσκονται, εφ’ όσο αποτελούν
απαρτία.
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ΑΡΘΡΟ 53 :
α)

β)

γ)

Απαγορεύεται η χρήση σε αθλητή ή η λήψη από αυτόν, κάθε
ουσίας πού μπορεί να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής
αγωνιστικής ικανότητας (ντόπινγκ), καθώς και η χρήση κάθε μέσου
σωματικής ή νευρικής διέγερσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα από τον
«Ο περί της Σύμβασης Αντί-Ντόπινγκ (Κυρωτικός) Νόμος του
1983» των εκάστοτε απαγορευμένων ουσιών, σύμφωνα με τους
εκάστοτε σε ισχύ καταλόγους της ∆ιεθνούς Ομοσπονδίας
Μπάτμιντον, της
∆ιεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (∆ΟΕ), του
περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο
Ν. 29/77 και Κανονισμών ως έχει τροποποιηθεί.
Για διαπίστωση τυχόν λήψης απαγορευμένων ουσιών ή χρήσης
των σχετικών απαγορευμένων ουσιών ή /και απαγορευμένων
μεθόδων όπως περιγράφονται πιο πάνω θα διεξάγεται έλεγχος
ντόπινγκ δια της λήψης ούρων ή /και αίματος ως τους παρόντες
Κανονισμούς αναφέρεται.
Τα Σωματεία μέλη έχουν υποχρέωση να υποστηρίζουν την
πολιτική της ΚΟΜ για αποστροφή του ντοπαρίσματος και να
συνεργάζονται μαζί στον εντοπισμό και τιμωρία τυχόν παραβίασης
των πιο πάνω Κανονισμών.
Κάθε αθλητής και αθλήτρια που συμμετέχει σε ∆ιασωματειακά
πρωταθλήματα θα πρέπει να κατέχει το ∆ελτίο Υγείας που
απαιτείται από τον ΚΟΑ.
ΑΡΘΡΟ 54 :
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό
ή άλλων Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΜ ή άλλων Ειδικών
κανονισμών, αποφαίνεται το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜ με
γνωμάτευση της ∆ικαστικής Επιτροπής.
__
ΚΟΜ

