ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
CYPRUS CHESS FEDERATION

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων
Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων
1.

Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές
διοργανώσεις, δύναται η ΚΥΣΟ να συγκροτεί εθνικές ομάδες στις εξής κατηγορίες:
α) Αντρών, β) Γυναικών, γ) Νέων

2.

Όλες οι κατηγορίες εθνικών ομάδων αποτελούνται από αθλητές που ανήκουν σε
σωματεία-μέλη της ΚΥΣΟ. Τα κριτήρια ηλικίας στην κατηγορία (γ) καθορίζονται από
τους Κανονισμούς της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.

3.

Δικαίωμα συμμετοχής σε εθνική ομάδα έχει κάθε αθλητής ο οποίος είναι πολίτης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου. Δικαίωμα συμμετοχής
στην Εθνική Ομάδα έχει επίσης και αλλοδαπός αθλητής, εφόσον έχει αποκτήσει την
κυπριακή ιθαγένεια και είναι επίσης κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου.
Νοείται βέβαια πως πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στη FIDE, ως Κύπριος CYP.

4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται σε ειδικές περιπτώσεις εξαιρετικών επιδόσεων να
εγκρίνει τη συμμετοχή σε εθνική ομάδα, αθλητή ή αθλήτριας που διαμένει και
αγωνίζεται στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται οι διεθνείς προδιαγραφές.

Μέρος ΙΙ - Συγκρότηση Εθνικών Ομάδων
5.

Η συγκρότηση της εθνικής ομάδας κάθε φορά, γίνεται με βάση τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και των κανονισμών που καταρτίζονται ειδικά για το σκοπό
αυτό.

6.

Η επιλογή των αθλητών για συμμετοχή τους στην εθνική ομάδα ισχύει μέχρι την
ημερομηνία συγκρότησης νέας εθνικής ομάδας.

7.

Η ΚΥΣΟ ενημερώνει γραπτώς τους αθλητές που θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα.

Μέρος ΙΙΙ - Αποστολές
8.

Την αποστολή της εθνικής ομάδας αποτελούν:
(α)

ο ομοσπονδιακός προπονητής, σε περίπτωση που οριστεί.

(β)

οι αθλητές, οι αθλήτριες και,

(γ)

ο αρχηγός αποστολής.

Σημείωση: Σε περίπτωση συμμετοχής αθλητή κάτω των 15 χρόνων, είναι υποχρεωτική η
συνοδεία του από τουλάχιστον ένα εκ των γονιών του ή εξουσιοδοτημένου από
αυτούς άτομο.
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Μέρος ΙV - Ομοσπονδιακός Προπονητής
9.

Αρμόδιος για την προετοιμασία και την καθοδήγηση της εθνικής ομάδας είναι ο
ομοσπονδιακός προπονητής ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για όσο
χρόνο ήθελε αυτό αποφασίσει.

10.

Οι στόχοι σε κάθε διοργάνωση ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία
με τον ομοσπονδιακό προπονητή.

11.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής έχει υποχρέωση:
(α)

να συνεργάζεται με τους αθλητές που αποτελούν την εθνική ομάδα και τον
αρχηγό αποστολής,

(β)

να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και στα καθήκοντα τα οποία του
ανατίθενται.

12.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, για κάθε διοργάνωση ξεχωριστά στην οποία προτίθεται
να συμμετάσχει η εθνική ομάδα, καταρτίζει πρόγραμμα προετοιμασίας με το οποίο
καθορίζει τον τόπο, το χρόνο και τη διάρκεια των προπονήσεων. Το πρόγραμμα
προετοιμασίας της εθνικής ομάδας υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς
ενημέρωση.

13.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, τουλάχιστον μία (1) φορά το τρίμηνο, ενημερώνει το
Διοικητικό Συμβούλιο για την προετοιμασία της εθνικής ομάδας, αναφέρει τυχόν
προβλήματα ιατρικής ή άλλης φύσεως των αθλητών, παρέχει κάθε άλλη πληροφορία
που κρίνεται αναγκαία για την προετοιμασία και επιτυχία της ομάδας και μεταφέρει στο
Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν απόψεις των αθλητών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται
να απαιτήσει από τον ομοσπονδιακό προπονητή την υποβολή γραπτής έκθεσης
αναφορικά με τα θέματα της παρούσας παραγράφου και αυτός έχει υποχρέωση να την
καταρτίσει εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο.

14.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής συνοδεύει τα μέλη της εθνικής ομάδας σε κάθε
διοργάνωση και είναι ο υπεύθυνος για τη σύνθεση της ομάδας στους αγώνες και για
την καθοδήγηση των αθλητών καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

15.

Μετά τη λήξη κάθε διοργάνωσης στην οποία έλαβε μέρος η εθνική ομάδα, ο
ομοσπονδιακός προπονητής έχει υποχρέωση να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών,
γραπτή έκθεση με αναφορά στα αποτελέσματα της ομάδας, στη συμπεριφορά των
αθλητών, τυχόν παράπονά και ότι άλλο κρίνει απαραίτητο προς ενημέρωση του
Διοικητικού Συμβουλίου και την παραδίδει στον αρχηγό αποστολής.

16.

Μετά τη λήξη κάθε διοργάνωσης στην οποία έλαβε μέρος η εθνική ομάδα στο
εξωτερικό, ο ομοσπονδιακός προπονητής έχει υποχρέωση να παρέχει κάθε αναγκαία
πληροφορία στον αρχηγό αποστολής προκειμένου ο δεύτερος να καταρτίσει την
‘‘Έκθεση Συμμετοχής’’.

17.

Μη συμμόρφωση του ομοσπονδιακού προπονητή με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις
που αναφέρονται στο παρόν Μέρος συνιστά παράβαση των Κανονισμών.

18.

Σε περίπτωση μη διορισμού ομοσπονδιακού προπονητή:
•

το πρόγραμμα προετοιμασίας της εθνικής ομάδας καταρτίζεται από τριμελή
επιτροπή η οποία συστήνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

•

όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν Μέρος εκτελούνται από πρόσωπο
το οποίο διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.
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Μέρος V – Αθλητές
19.

Οι αθλητές οι οποίοι συγκροτούν την εθνική ομάδα έχουν υποχρέωση:
(α)

να εκτελούν πιστά τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή και του αρχηγού
αποστολής,

(β)

να προσέρχονται και να συμμετέχουν με συνέπεια στις προπονήσεις και σε όλες
τις κοινές εκδηλώσεις της εθνικής ομάδας,

(γ)

να διάγουν αθλητική ζωή, να αγωνίζονται με ψυχραιμία και να αποδίδουν το
μέγιστο των ικανοτήτων τους στα πλαίσια του φίλαθλου πνεύματος,

(δ)

να τηρούν τους κανόνες που διέπουν τη διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν
και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των διαιτητών,

(ε)

να παρουσιάζονται στους αγώνες με σεμνή ενδυμασία και η συμπεριφορά τους
να είναι άψογη και κόσμια,

(στ) να είναι άψογοι στις σχέσεις τους με τις Αρχές και, ειδικότερα στις περιπτώσεις
παραμονής τους στο εξωτερικό, με τους κατοίκους της χώρας που τους
φιλοξενεί.
20.

Οι αθλητές οι οποίοι συγκροτούν την εθνική ομάδα απαγορεύεται να:
(α)

λαμβάνουν οποιαδήποτε χημική ουσία ή φάρμακο που ενδεχομένως να επιφέρει
τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας αυτού (doping), ή να
χρησιμοποιούν οποιονδήποτε άλλο μέσο σωματικής ή νευρικής διέγερσης, βάσει
των κανονισμών φαρμακοδιέγερσης της Δ.Ο.Ε.

(β)

συμπεριφέρονται ανάρμοστα προς τους συναθλητές τους, τους αντιπάλους τους,
τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον αρχηγό αποστολής και γενικά οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο κατά τη διάρκεια των αγώνων.

(γ) εξυβρίζουν ή επιτίθενται συναθλητή, αντιπάλου, ομοσπονδιακού προπονητή,
αρχηγού αποστολής και γενικά οποιουδήποτε άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια
των αγώνων.
21.

Μη συμμόρφωση αθλητή με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 19 και 20 συνιστά
αντιαθλητική συμπεριφορά και παράβαση των Κανονισμών.

22.

Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση αμοιβή για συμμετοχή στην εθνική ομάδα.

23.

Οι αθλητές της εθνικής ομάδας εκφράζουν τυχόν προβλήματά τους, στα πλαίσια της
κοσμιότητας, προς τον αρμόδιο ομοσπονδιακό προπονητή ο οποίος και ενημερώνει
σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση όπου η αποστολή της εθνικής
ομάδας βρίσκεται στο εξωτερικό οι αθλητές ενημερώνουν για τυχόν προβλήματά τους
τον ομοσπονδιακό προπονητή και τον αρχηγό αποστολής.

Μέρος VΙ – Αρχηγός Αποστολής
24.

Την εθνική ομάδα συνοδεύει αρχηγός αποστολής ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΥΣΟ.

25.

Ο αρχηγός αποστολής έχει υποχρέωση να:
(α)

οργανώνει την αναχώρηση και επιστροφή της εθνικής ομάδας,
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(β)

ενημερώνει τους αθλητές και τον ομοσπονδιακό προπονητή για το πρόγραμμα
της αποστολής (αγωνιστικό πρόγραμμα και πρόγραμμα παραμονής),

(γ)

παρίσταται στις συγκεντρώσεις πριν τους αγώνες (Captains Meeting),

(δ)

παρίσταται στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων και παρέχει στήριξη στον
ομοσπονδιακό προπονητή για όποιο θέμα ήθελε προκύψει,

(ε)

παρίσταται σε οποιαδήποτε εξωαγωνιστική εκδήλωση που αφορά την εκάστοτε
διοργάνωση,

(στ) βεβαιώνεται για την τήρηση από τους αθλητές και τον ομοσπονδιακό προπονητή
των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών και παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε
περίπτωση καταστρατήγησής τους με σκοπό να επιβάλει τη συμμόρφωση,
(ζ)

ενημερώνει κατά τη διάρκεια της αποστολής το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με
τα αποτελέσματα των αγώνων, για τυχόν προβλήματα καθώς και για
οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει,

(η)

παραπέμπει στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιοδήποτε αθλητή μέλος της εθνικής
ομάδας το οποίο ενδεχομένως να επέδειξε αντιαθλητική συμπεριφορά.

(θ)

καταρτίζει, με την επιστροφή της αποστολής από το εξωτερικό, ‘‘Έκθεση
Συμμετοχής’’ ως προβλέπεται στο άρθρο 27.

26.

Μη συμμόρφωση του αρχηγού αποστολής με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 25 συνιστά παράβαση των Κανονισμών.

27.

(α) Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επιστροφή της εθνικής ομάδας, ο αρχηγός
αποστολής καταρτίζει ‘‘Έκθεση Συμμετοχής’’, την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
(β)

Η ‘‘Έκθεση Συμμετοχής’’ περιλαμβάνει:
(1) αποτελέσματα αποστολής με βάση την επίσημη κατάσταση αποτελεσμάτων
των διοργανωτών, με ειδικότερη αναφορά στην αγωνιστική πορεία της
ομάδας,
(2) αναφορά στη συμπεριφορά των αθλητών και του ομοσπονδιακού προπονητή,
(3) τυχόν προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί,
(4) τυχόν παράπονα των αθλητών και του ομοσπονδιακού προπονητή,
(5) οικονομικό απολογισμό,
(6) τυχόν παρατηρήσεις αναφορικά με την παραμονή της εθνικής ομάδας
(φιλοξενία, οργάνωση, ταξίδι, κ.τ.λ.),
(7) τυχόν σχόλια του ομοσπονδιακού προπονητή,
(8) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία κρίνεται αναγκαία προς ενημέρωση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
(9) την έκθεση του ομοσπονδιακού προπονητή.

(γ) Η ‘‘Έκθεση Συμμετοχής’’ υπογράφεται από τον αρχηγό αποστολής και παραδίδεται
στο Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας.
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(δ) Η κατάρτιση ‘‘Έκθεσης Συμμετοχής’’ είναι υποχρεωτική και τυχόν μη υποβολή της
συνιστά παράβαση των Κανονισμών.
Μέρος VΙΙ – Παροχές (ισχύει σε περίπτωση που τα οικονομικά το επιτρέπουν)
28.

(α)

Η ΚΥΣΟ παρέχει στους αθλητές οι οποίοι αποτελούν την εθνική ομάδα τα
ακόλουθα:
(1)

Προπονήσεις για προετοιμασία της εθνικής ομάδας:

•

κόστος προπόνησης,

•

έξοδα μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής της προπόνησης εφόσον ο χώρος
αυτός βρίσκεται σε επαρχία άλλη από αυτήν την οποία διαμένει ο αθλητής,
με ποσό το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(2) Διεξαγωγή αγώνων στους οποίους συμμετέχει η εθνική ομάδα στο
εσωτερικό:
•

παράβολο συμμετοχής,

•

έξοδα μετάβασης στην επαρχία διεξαγωγής των αγώνων, εφόσον αυτοί
διεξάγονται σε επαρχία άλλη από αυτήν την οποία διαμένει ο αθλητής, με
ποσό το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο,

•

έξοδα διαμονής για όσες μέρες διαρκούν οι αγώνες εφόσον η
διανυκτέρευση του αθλητή στην επαρχία διεξαγωγής των αγώνων κρίνεται
αναγκαία από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ποσό το οποίο καθορίζεται κάθε
φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο,

•

επίδομα μικροεξόδων κατά τη διάρκεια των αγώνων για όσες ημέρες
διαρκούν οι αγώνες, με ποσό το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Διεξαγωγή αγώνων στους οποίους συμμετέχει η εθνική ομάδα στο
εξωτερικό:

(β)

•

αεροπορικά ναύλα,

•

κάλυψη εξόδων διαμονής,

•

ημερήσιο επίδομα για σκοπούς διατροφής και άλλων μικροεξόδων, με ποσό
το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο,

•

παράβολο συμμετοχής,

•

έξοδα μετάβασης από και προς το χώρο διεξαγωγής των αγώνων.

Η ΚΥΣΟ παρέχει στον ομοσπονδιακό προπονητή και στον αρχηγό αποστολής οι
οποίοι συνοδεύουν την εθνική ομάδα για τη διεξαγωγή αγώνων στο εξωτερικό:
•

αεροπορικά ναύλα,

•

κάλυψη εξόδων διαμονής,

•

ημερήσιο επίδομα για σκοπούς διατροφής και άλλων μικροεξόδων, με ποσό
το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο,
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•

έξοδα μετάβασης από και προς το χώρο διεξαγωγής των αγώνων.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει κάθε φορά την καταβολή εξόδων σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (α) και (β), ανάλογα με την οικονομική
δυνατότητα της ΚΥΣΟ.
(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τυχόν παροχές πέραν από τα όσα
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Μέρος VΙΙΙ – Αντιαθλητική συμπεριφορά/μη συμμόρφωση με τους Κανονισμούς
29.

Οι αθλητές οι οποίοι αποτελούν την εθνική ομάδα, ο ομοσπονδιακός προπονητής και ο
αρχηγός αποστολής έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης με τους παρόντες Κανονισμούς.

30.

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εύλογες υποψίες για αντιαθλητική
συμπεριφορά από τους αθλητές ή/και τον ομοσπονδιακό προπονητή ή/και τον αρχηγό
αποστολής, δύναται να προχωρήσει στην παραπομπή τους στη Δικαστική Επιτροπή για
διερεύνηση του θέματος και για τυχόν επιβολή των ποινών που αναφέρονται στους
πειθαρχικούς κανονισμούς και αφορούν τις εθνικές ομάδες.

Μέρος ΙΧ – Πριμ
31.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την καταβολή πριμ προς τους
αθλητές της εθνικής ομάδας υπό μορφή χρηματικού ποσού ή άλλης μορφής. Το πριμ
το οποίο τυχόν αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο καταβάλλεται στους
αθλητές αφού επιτευχθεί ο στόχος για τον οποίο αυτό έχει καθοριστεί.

14 Δεκεμβρίου 2014

Χριστόφορος Τορναρίτης
Πρόεδρος

Πάρης Κληρίδης
Γενικός Γραμματέας
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