ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
CYPRUS CHESS FEDERATION

Διοικητικοί Κανονισμοί
1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που
καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το
Καταστατικό και τους Νόμους.
2. Σωματείο με έδρα την Κύπρο που ανήκει στη δύναμη της ΚΥΣΟ, δεν επιτρέπεται να
είναι μέλος και άλλης ομοσπονδίας που καλλιεργεί το άθλημα του σκακιού.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΣΟ έχουν την υποχρέωση να επιδιώκουν
την ενεργοποίησή τους μέσα στα πλαίσια των διαφόρων δραστηριοτήτων της ΚΥΣΟ και
συγκεκριμένα:
(α) συμμετέχοντας σε επιτροπές που θα αναλαμβάνουν και θα διεκπεραιώνουν
υπεύθυνα το έργο που τους έχει ανατεθεί.
(β) εκπροσωπώντας την ΚΥΣΟ σε διάφορες διοργανώσεις και εκδηλώσεις, προωθώντας
τη συνεργασία με διάφορα πολιτιστικά σωματεία και δημόσιους φορείς.
(γ) καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την προβολή, αποκέντρωση και
μαζικοποίηση του αθλήματος.
(δ) πέραν των αξιωμάτων που απορρέουν από το Καταστατικό της ΚΥΣΟ, γίνεται και
ειδική ανάθεση καθηκόντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε γενικούς
τομείς δραστηριοτήτων.
(ε)

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται υποτομείς αρμοδιοτήτων
ανά τομέα. Οι υποτομείς αυτοί ανατίθενται σε μέλη και μη του Διοικητικού
Συμβουλίου, ανεξάρτητα από το αξίωμα που κατέχουν.

4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται σύμφωνα με την ημερήσια
διάταξη των θεμάτων και είναι κατ’ αρχήν ανοιχτές εφόσον όσοι ενδιαφέρονται για να
παραστούν, το ζητήσουν εγγράφως, μέσω του εκπροσώπου του σωματείου τους στο
Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προηγουμένως. Οι παριστάμενοι
δεν έχουν δικαίωμα λόγου, εφόσον δεν τους δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Εξαιρετικά, μπορούν πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να φέρνουν θέμα που
θα χαρακτηρίζεται και θα αιτιολογείται ΕΠΕΙΓΟΝ, έξω από την ημερήσια διάταξη, αλλά
με την προϋπόθεση να συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική έγγραφη εισήγηση, έστω
και συνοπτική. Η εισήγηση αυτή πρέπει να έχει υποβληθεί στο Γενικό Γραμματέα το
αργότερο μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση.
6. Εξαιρετικά, ο Πρόεδρος με το Γενικό Γραμματέα μπορούν να φέρουν ένα θέμα ως
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Εφόσον υπάρξει
σύμφωνη γνώμη από το Διοικητικό Συμβούλιο, το θέμα συζητιέται έξω και πριν από την
ημερήσια διάταξη.
7. Κατά την εξέταση ενός θέματος και πριν από τη διατύπωση της απόφασης, κάθε μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να δηλώσει ότι επιθυμεί την περιληπτική
καταχώρηση της γνώμης του σχετικά με το θέμα που συζητιέται. Διευκρινίζεται βέβαια
ότι εφόσον δεν κρίνονται απαραίτητες οι καταχρήσεις προσωπικών απόψεων και
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διαλόγων, για την πληρέστερη διατύπωση και ερμηνεία μιας απόφασης, για ευνόητους
λόγους πρέπει να αποφεύγονται.
8. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης, επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης. Κατά την
επικύρωση των πρακτικών, εφόσον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαφωνεί με τη
διατύπωση πρότασης ή απόφασης ή με τη νοηματική απόδοση των απόψεών του που
είχε ζητήσει να καταχωρηθούν, έχει το δικαίωμα, αφού το δηλώσει στο Διοικητικό
Συμβούλιο, να καταθέσει διορθωτικό σημείωμα στο Γενικό Γραμματέα της ΚΥΣΟ και το
αργότερο μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημέρα που έγινε η συνεδρίαση. Το κείμενο
του σημειώματος θα γράφεται πριν από το πρώτο θέμα των επόμενων πρακτικών, μαζί
με παρατήρηση για τα πρακτικά και τη σχετική απόφαση που αναφέρεται.
9.

Επιτροπές δημιουργούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 50
του ισχύοντος Καταστατικού και των αποφάσεων της ΚΥΣΟ.

10. Η θητεία των επιτροπών ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μειώσει τη θητεία της ή να απαλλάξει τα
μέλη μιας επιτροπής από τα καθήκοντά τους, εκτός εάν προβλέπει διαφορετικά το
Καταστατικό. Όλες οι αποφάσεις των επιτροπών (εκτός αν αλλιώς ορίζεται από το
Καταστατικό και τους Κανονισμούς) αποτελούν ΕΙΣΗΓΗΣΗ προς το Διοικητικό
Συμβούλιο, που έχει το δικαίωμα έγκρισης, τροποποίησης ή απόρριψής τους. Οι
εισηγήσεις των επιτροπών (εκτός της Δικαστικής Επιτροπής), είναι εκτελεστέες, από
την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία, με το Καταστατικό και τα παραπάνω, δύναται να
συσταθούν οι ακόλουθες επιτροπές: α. Τεχνική Επιτροπή, β. Επιτροπή Διαιτησίας, γ.
Επιτροπή Αγώνων, δ. Οικονομική Επιτροπή, ε. Δικαστική Επιτροπή. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να συγχωνεύσει το έργο περισσότερων επιτροπών που δεν
προβλέπονται από το Καταστατικό και τους Κανονισμούς, σε μία. Άλλες επιτροπές
μπορεί να συγκροτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να τους αναθέτει είτε κάποιο
συγκεκριμένο έργο, οπότε μετά την εκτέλεση του έργου η επιτροπή διαλύεται, ή την
παρακολούθηση και την εισήγηση πάνω σε κάποιον τομέα δραστηριότητας με
συγκεκριμένη αρμοδιότητα και χρόνο λειτουργίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει
επίσης ομοσπονδιακό προπονητή και Εκπρόσωπο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της
ΚΥΣΟ.
12. Η σύσταση της επιτροπής ορίζεται με βάση τα παρακάτω άρθρα:
(α)

πρόεδρος της επιτροπής επιλέγεται υποχρεωτικά
Συμβουλίου, εκτός της Δικαστικής Επιτροπής.

μέλος

(β)

τα μέλη μιας επιτροπής δεν είναι λιγότερα από τρία.
πρόεδρο και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

του

Διοικητικού

Προτείνονται από τον

(γ) ο πρόεδρος κάθε επιτροπής έχει το δικαίωμα να προτείνει την παύση ή
αντικατάσταση μελών της επιτροπής του, κατά την κρίση του.
13. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών ορίζονται με βάση τα παρακάτω άρθρα:
(α)

στην πρώτη συνεδρίασή τους οι επιτροπές εκλέγουν μεταξύ τους το γραμματέα
τους.

(β)

οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και δεν ισχύει η
νικώσα ψήφος του προέδρου.

(γ) ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΣΟ έχει το δικαίωμα να παρίσταται
και να εποπτεύει όλες τις συνεδριάσεις των επιτροπών και να εκφέρει γνώμη,
χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
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14. Τα θέματα και οι αρμοδιότητες των επιτροπών καθορίζονται
Συμβούλιο ή από το Νόμο και το καταστατικό ανάλογα.

από το Διοικητικό

15. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Η Τεχνική Επιτροπή προεδρεύεται από τον Έφορο Αγώνων και Αξιολόγησης (Οργανωτικό).
Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν:
(α)

σύνταξη προγραμμάτων και μελέτη τρόπων και μεθόδων για τη βελτίωσή του
σκακιού στον τεχνικό τομέα.

(β) μελέτη για την καλύτερη διοργάνωση των εσωτερικών και διεθνών εκδηλώσεων
που γίνονται στην Κύπρο.
(γ)

καταρτισμό του ετήσιου προγράμματος (εσωτερικών εκδηλώσεων και διεθνών
υποχρεώσεων) με στόχο την πρόοδο και την προβολή του αθλήματος του
σκακιού. Το πρόγραμμα υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι
τις 30 Νοεμβρίου κάθε χρόνου και ισχύει για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου
μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

(δ) κοινοποίηση του αγωνιστικού προγράμματος μέσω του Γενικού Γραμματέα, σε όλα
τα σωματεία-μέλη της ΚΥΣΟ και τις επιτροπές της μετά την έγκρισή του από το
Διοικητικό Συμβούλιο.
(ε)

ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών των διαφόρων αγώνων που διοργανώνει η
ΚΥΣΟ.

(στ) μελέτη των τροποποιήσεων, βελτιώσεων και ασαφειών των τεχνικών κανονισμών
και εισήγηση τροποποιήσεων ή ερμηνειών.
(ζ)

παρακολούθηση και ενημέρωση για κάθε τροποποίηση των διεθνών κανονισμών.

(η) εξέταση της καταλληλότητας των αγωνιστικών χώρων σύμφωνα με πίνακα
προδιαγραφών και τους Κανονισμούς, σύνταξη πίνακα αγωνιστικών χώρων με
λεπτομέρειες όπως χωρητικότητα κλπ.
(θ)

στην Τεχνική Επιτροπή συμμετέχουν ύστερα από πρόσκληση, συμβουλευτικά,
πρόεδρος ή εκπρόσωποι άλλων επιτροπών ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
με θέματα σχετικά με όσα εξετάζονται στην Τεχνική Επιτροπή.

16. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ:
Σύμφωνα με το άρθρο 50 του καταστατικού της ΚΥΣΟ, δύναται να συσταθεί και
λειτουργήσει Επιτροπή Διαιτησίας. Η Επιτροπή Διαιτησίας συγκεντρώνει για το άθλημα όλες
τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό
έλεγχο των διαιτητών και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας.
Τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας είναι διαιτητές υψηλού κύρους και ορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και μπορούν να παυθούν με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Διαιτησίας, η Επιτροπή Διαιτησίας αποτελείται
από 3 ή 5 μέλη και η θητείας της είναι ίδιας διάρκειας με αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΥΣΟ.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΣΟ, θεσπίζονται Κανονισμοί Λειτουργίας
της Επιτροπής Διαιτησίας.
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Σύμφωνα με το άρθρο 56 του καταστατικού της ΚΥΣΟ καταρτίζονται Κανονισμοί Διαιτησίας.
Οι Κανονισμοί πρέπει να κατοχυρώνουν τις αρχές της διαφάνειας, των διαδικασιών και της
ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζομένων και να διασφαλίζουν το ανεπηρέαστο έργο των
διαιτητών.
Οι Κανονισμοί Διαιτησίας, εκτός των θεμάτων που αφορούν την Επιτροπή Διαιτησίας,
ρυθμίζουν και τα θέματα που αφορούν τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των
διαιτητών και την ένταξή τους στους πίνακες των πρωταθλημάτων, το πειθαρχικό δίκαιο
των διαιτητών, τους περιορισμούς, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα αυτών, καθώς επίσης
και κάθε άλλο συναφές θέμα.
17. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Η Οικονομική Επιτροπή προεδρεύεται από τον Ταμία και έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
(α) μελέτη και εισήγηση στον οικονομικό προϋπολογισμό της ΚΥΣΟ με βάση το
αγωνιστικό πρόγραμμα και τις άλλες ανάγκες της.
(β) μελέτη κάθε άλλου οικονομικού ζητήματος (αναμόρφωση προϋπολογισμού κλπ.)
που θα της ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
(γ) παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών κατά κεφάλαιο και άρθρο, σε εφαρμογή
των διατάξεων του νόμου και των εγκυκλίων του ΚΟΑ.
(δ) σύνταξη του οικονομικού απολογισμού και του ετήσιου ισολογισμού.
(ε) ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης των αγώνων σε πρόσωπα που θα προτείνει
και θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥΣΟ.
18. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Η Δικαστική Επιτροπή της ΚΥΣΟ είναι σύμφωνα με το Καταστατικό η αρμόδια επιτροπή για
την επιβολή ποινών και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές της περιγράφονται στο άρθρο 40
του ισχύοντος καταστατικού της ΚΥΣΟ.
19. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ο Ομοσπονδιακός Προπονητής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι αρμόδιος για
την προετοιμασία και την καθοδήγηση των εθνικών ομάδων.
Τα καθήκοντα και οι
αρμοδιότητές του περιγράφονται στους κανονισμούς εθνικών ομάδων.
20. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
Ο εκπρόσωπος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΚΥΣΟ παρακολουθεί τη δημοσιότητα που
δίνεται στις εκδηλώσεις της ΚΥΣΟ και ακόμα:
(α) στοχεύει στην προβολή του σκακιού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ημερήσιο
αθλητικό και περιοδικό τύπο με δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου και προσωπικές
παραστάσεις.
(β)

προφυλάσσει με κάθε σκόπιμο διάβημα την
πληροφόρηση στο έργο και τους σκοπούς της.

ΚΥΣΟ

από

παραπλανητική

(γ) παρουσιάζει το έργο και τις επιτυχίες της ΚΥΣΟ, ενημερώνει την κοινή γνώμη στα
προβλήματα που προκύπτουν και τις λύσεις που δίνονται.
(δ) καλλιεργεί με κάθε πρόσφορο μέσο δημόσιες σχέσεις για όφελος του σκακιού προς
κάθε κατεύθυνση, στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
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(ε) Ενημερώνει με τον εκάστοτε υπεύθυνο την επίσημη ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας.

14 Δεκεμβρίου 2014

Χριστόφορος Τορναρίτης
Πρόεδρος

Πάρης Κληρίδης
Γενικός Γραμματέας
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