ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
CYPRUS CHESS FEDERATION

Κανονισμοί Διαιτησίας
Οι παρόντες Κανονισμοί Διαιτησίας της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΚΥΣΟ)
καταρτίστηκαν με σκοπό να ρυθμίσουν διεξοδικά τα θέματα που αφορούν τη διαιτησία, να
κατοχυρώσουν τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των
διαγωνιζομένων αθλητικών σωματείων και αθλητών και να διασφαλίσουν το ανεπηρέαστο
του έργου των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών.
Ο διαιτητής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οφείλει να τηρεί τους οικείους
Κανονισμούς της FIDE και της ΚΥΣΟ, τις προκηρύξεις αγώνων, τις εγκυκλίους, οδηγίες και
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΣΟ και των λοιπών οργάνων της εκάστοτε
διοργανώτριας αρχής, τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, καθώς επίσης και τις αρχές
της καλής πίστης, της αθλητικής δεοντολογίας και χρηστότητας, του αθλητικού πνεύματος,
του έντιμου συναγωνισμού και της ηθικής. Επίσης ο διαιτητής οφείλει να επιδεικνύει εν
γένει άψογη αθλητική και κοινωνική διαγωγή και ήθος.
Ο διαιτητής που ενεργεί κατά παράβαση των ανωτέρω υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωμα
που τιμωρείται, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτού και τις περιστάσεις κατά τις οποίες αυτό
τελέστηκε, με τις ποινές που αναφέρονται στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της ΚΥΣΟ.
Άρθρο 1
Αρμοδιότητα της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας:
Τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της διαιτησίας στο άθλημα του
σκακιού ανήκουν στην αρμοδιότητα της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΚΥΣΟ).
Η ΚΥΣΟ ασκεί τις αρμοδιότητές της στα θέματα διαιτησίας με τα όργανά της που
αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς.
Άρθρο 2
Όργανα Διαιτησίας στο σκάκι:
1. Στην ΚΥΣΟ λειτουργεί το όργανο διαιτησίας με την ονομασία Επιτροπή Διαιτησίας (Ε.Δ.),
η οποία αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη και η διάρκεια της θητείας της είναι
ίδιας με αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να ανανεώνεται.
2. Η Ε.Δ. συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον
ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών των αγώνων σκακιού. Η Ε.Δ., επίσης,
συνεργάζεται με την ΚΥΣΟ για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της
διαιτησίας. Ακόμη συνεργάζεται με την Ομοσπονδία για την προεπιλογή και αξιολόγηση
των διαιτητών και τη διοργάνωση κεντρικών και περιφερειακών σεμιναρίων.
3. Η Ε.Δ. στελεχώνεται από διαιτητές υψηλού κύρους.
4. Τα μέλη της Ε.Δ. ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥΣΟ και μπορούν να
παυτούν μόνο για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης της ΚΥΣΟ
ορίζει τον πρόεδρο της Ε.Δ. που με τη σειρά του ορίζει τον αναπληρωτή του, ο οποίος
τον αντικαθιστά στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
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5. Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων η Ε.Δ. ιδίως:
α. Ενισχύει το επιτελικό έργο της ΚΥΣΟ σχετικά με τη διαιτησία και κυρίως με τη
βελτίωση της αποδοτικότητάς της.
β. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥΣΟ την οργάνωση και λειτουργία
μαθημάτων διαιτησίας και την οργάνωση σεμιναρίων στους διαιτητές. Για το σκοπό
αυτό παρέχει γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες.
γ. Παρακολουθεί το έργο των διαιτητών και προβαίνει στην αξιολόγηση, προαγωγή και
επιλογή αυτών, με βάση τα κριτήρια και τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών.
δ. Ορίζει τους διαιτητές στους διάφορους αγώνες που διεξάγονται.
ε. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο στους διαιτητές.
στ. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥΣΟ για τυχόν τροποποιήσεις στους
παρόντες Κανονισμούς Διαιτησίας ή σε άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα
διαιτησίας.
ζ. Ενημερώνει τους διαιτητές σχετικά με ερμηνευτικές διατάξεις των Κανονισμών της
Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE) και επιμελείται της μετάφρασης των
τροποποιήσεων σ’ αυτούς.
η.

Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥΣΟ τους Κανονισμούς λειτουργίας της
Ε.Δ. και των λοιπών οργάνων διαιτησίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.

θ. Τηρεί τις εκθέσεις διαιτησίας που υποβάλλουν οι διαιτητές στους αγώνες που
ορίζονται.
ι.

Προτείνει τους διαιτητές σε σεμινάρια για επιμόρφωση.

ια. Ασχολείται με κάθε άλλο θέμα σχετικό με διαιτησία που της ανατίθεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥΣΟ και που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου
οργάνου.
6. Προκειμένου για αγώνες τοπικού ενδιαφέροντος μπορούν να συγκροτούνται, με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου σωματείου-μέλους, τριμελή τοπικά όργανα
διαιτησίας, τα οποία συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία των
πρωταθλημάτων και άλλων αγώνων της δικαιοδοσίας τους. Η θητεία των μελών των
τοπικών οργάνων έχει διάρκεια ίδιας με αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΣΟ,
τα οποία ασκούν τα καθήκοντά τους σε συνεργασία με την Ε.Δ. και παύονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΣΟ.
Τα τοπικά όργανα διαιτησίας
υπόκεινται στον έλεγχο της Ε.Δ.
7. Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν
επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της ΚΥΣΟ ή του οικείου σωματείου-μέλους
της ΚΥΣΟ.
8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΣΟ θεσπίζονται κανονισμοί λειτουργίας
των οργάνων διαιτησίας.
Άρθρο 3
Κτήση της ιδιότητας του διαιτητή – Δίπλωμα Διαιτησίας – Σεμινάρια Διαιτησίας
Την ιδιότητα του διαιτητή λαμβάνουν οι κάτοχοι διπλώματος διαιτησίας σκακιού, ύστερα από
επιτυχή παρακολούθηση σεμιναρίων της FIDE.
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Σεμινάρια: Τα σεμινάρια διαιτησίας διεξάγονται από Διεθνή Διαιτητή της FIDE.
συμμετέχοντες με τη λήξη των σεμιναρίων υφίστανται γραπτή εξέταση.

Όλοι οι

Άρθρο 4
Διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης σε κατηγορίες των διαιτητών – Πίνακες
1. Η Ομοσπονδία ή/και τα σωματεία-μέλη της, αποστέλλουν το αργότερο μέχρι το τέλος
κάθε έτους στην Ε.Δ. πίνακα όλων των διαιτητών, μαζί με τα στοιχεία που τους αφορούν
(αριθμό αγώνων που διαιτήτευσαν κατά κατηγορία πρωταθλημάτων ή άλλων αγώνων,
πειθαρχική κατάσταση κλπ.), καθώς επίσης και έγγραφη αιτιολογημένη πρότασή τους
προς την Ε.Δ., για το ποιοι διαιτητές κρίνονται ικανοί για την ανάλογη κατάταξή τους σε
κατηγορίες και ένταξή τους στους οικείους πίνακες ορισμού σε αγώνες πρωταθλημάτων
και λοιπούς αγώνες.
Στους καταλόγους διαιτητών του πίνακα που παραλαμβάνει η Ε.Δ. από την Ομοσπονδία ή
τα σωματεία-μέλη της μπορεί να προσθέσει και άλλους διαιτητές.
2. Ακολούθως η Ε.Δ. προβαίνει σε αξιολόγηση των ως άνω διαιτητών και επιλέγει, μόνο με
βάση το σύνολο των στοιχείων αξιολόγησης, τους διαιτητές που κρίνονται κατάλληλοι.
3. Δεν επιτρέπεται να επιλεγεί διαιτητής, εφόσον αυτός κατά την αγωνιστική περίοδο που
πέρασε τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού από διαιτησία αγώνων.
4. Στους καταρτιζόμενους πίνακες οι διαιτητές εγγράφονται με αλφαβητική σειρά.
5. Η ισχύς των πινάκων είναι ετήσια.
σωματεία-μέλη της.

Οι πίνακες κοινοποιούνται στην ΚΥΣΟ και στα

6. Επανεγγραφή διαιτητή που διαγράφηκε.
Διαιτητής που διαγράφηκε από τον πίνακα ορισμού διαιτητών λόγω πειθαρχικού
παραπτώματος, δεν μπορεί να κριθεί εκ νέου για την εγγραφή του στον εν λόγω πίνακα,
πριν από την παρέλευση διετίας από τη διαγραφή.
Άρθρο 5
Ορισμός διαιτητών
1. Η Ε.Δ. ορίζει τους διαιτητές των εκάστοτε αγώνων πρωταθλημάτων και λοιπών
διοργανώσεων σε ειδικές προς τούτο συγκαλούμενες συνεδριάσεις, με επιλογή διαιτητών
από τους αντίστοιχους πίνακες.
2. Η Ε.Δ., ανάλογα με την κρισιμότητα των αγώνων, μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερους
από ένα (1) διαιτητές όπου κρίνει αναγκαίο.
Άρθρο 6
Αποζημιώσεις διαιτητών
1. Οι διαιτητές δικαιούνται αποζημίωσης για κάθε αγώνα στον οποίο ασκούν καθήκοντα
διαιτητή, καθώς επίσης, σε περίπτωση διαιτησίας σε αγώνα εκτός της έδρας τους, και
εξόδων κίνησης, διαμονής και διατροφής.
1. Το ύψος των ποσών των αποζημιώσεων και των εξόδων κίνησης, διαμονής και
διατροφής των διαιτητών, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους, καθορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥΣΟ.
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Άρθρο 7
Εξαιρέσεις διαιτητών – κωλύματα
1. Διαιτητές έχουν το δικαίωμα, ύστερα από την επιλογή τους και πριν από την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου, να δηλώνουν εγγράφως στην Ε.Δ. ότι δεν επιθυμούν να
διευθύνουν αγώνες, οπότε δεν συμπεριλαμβάνονται στους αντίστοιχους ορισμούς.
2. Εάν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου διαιτητής ζητήσει εγγράφως από την Ε.Δ.
εξαίρεση κάποιων αγώνων, το αίτημά του μπορεί να εγκριθεί εφόσον διαπιστωθεί ότι
συντρέχει σπουδαίος και σοβαρός λόγος.
Άρθρο 8
Τα καθήκοντα των διαιτητών
1. Στα καθήκοντα του διαιτητή συμπεριλαμβάνονται:
α. Άφιξη στον αγωνιστικό χώρο 20-30 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων και
προπαρασκευή των σχετικών με τη διαιτησία.
β. Παραμονή στον αγωνιστικό χώρο μέχρι τη λήξη των αγώνων.
γ. Ενημέρωση των φύλλων αγώνων.
δ. Επίλυση των ζητημάτων που τυχόν δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων,
σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών της FIDE και της ΚΥΣΟ καθώς και των
όρων της προκήρυξης των αγώνων.
ε. Τήρηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΣΟ και της προκήρυξης
των αγώνων.
στ. Κλήρωση.
η. Υποβολή μετά τη λήξη των αγώνων (και το αργότερο μέσα σε 48 ώρες) έκθεσης και
επικυρωμένου αναλυτικού πίνακα αποτελεσμάτων, καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο
μπορεί να ζητεί η προκήρυξη των αγώνων.
2. Σε περίπτωση ορισμού Επικεφαλής Διαιτητή (Chief Arbiter), τα καθήκοντα του διαιτητή,
όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, αναφέρονται στον
Επικεφαλής Διαιτητή. Πλέον αυτών, ο Επικεφαλής Διαιτητής έχει τη γενική εποπτεία των
αγώνων και ορίζει τα καθήκοντα των λοιπών διαιτητών.
3. Κύριος διαιτητής αγώνων (Chief Arbiter) σε παγκύπρια ατομικά και διασυλλογικά
πρωταθλήματα καθώς επίσης και διεθνή τουρνουά, ορίζεται μόνο έμπειρος διαιτητής με
δίπλωμα της FIDE.
14 Δεκεμβρίου 2014

Χριστόφορος Τορναρίτης
Πρόεδρος

Πάρης Κληρίδης
Γενικός Γραμματέας
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