ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δημιουργεί Ειδικές Επιτροπές με σκοπό την προαγωγή
των επιδιώξεων και στόχων της Ομοσπονδίας.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής ένα από τα μέλη του Δ.Σ. και
προτείνει τα άτομα που θα αποτελέσουν την επιτροπή. Σε ειδικές περιπτώσεις το Δ.Σ.
μπορεί να διορίσει πρόεδρο ειδικής επιτροπής και μη μέλος του.
3. Τα καθήκοντα του προέδρου της ειδικής επιτροπής είναι:
α). Να ενημερώνει το Δ.Σ. τακτικά για τις δραστηριότητες της επιτροπής.
β). Να υποβάλει γραπτή έκθεση δραστηριοτήτων ένα μήνα πριν από κάθε Γενική
Συνέλευση.
4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ έχει το δικαίωμα να παρίσταται σε όλες τις συνεδρίες των
ειδικών επιτροπών και να προεδρεύει.
Άρθρο 2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΤΟΞ.
1. Αθλητής θεωρείται εκείνος που αγωνίζεται από αγάπη προς το άθλημα της τοξοβολίας ή
για την αναψυχή του και ο οποίος :
α) Είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών των μελών της ΚΟΤΟΞ.
β) Ουδέποτε στοιχημάτισε για την έκβαση του αγώνα.
2. Στο Μητρώο των αθλητών των μελών της ΚΟΤΟΞ (Αθλητικό Μητρώο) δικαιούνται να
εγγράφουν άτομα τα οποία είναι γραμμένα σε σωματεία, συλλόγους, ομίλους ή
οργανωμένα σύνολα μέλη της ΚΟΤΟΞ. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι:
α).
Πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ή
β).
Πρόσωπα Κυπριακής καταγωγής ( πατέρα, ή μητέρα ). ή
γ).
Πρόσωπα που έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν την Κυπριακή
υπηκοότητα.
3. Η εγγραφή στο Μητρώο της ΚΟΤΟΞ γίνεται μετά την κατάθεση του ειδικού εντύπου
εγγραφής από το ενδιαφερόμενο σωματείο. Με το έντυπο αιτήσεως εγγραφής πρέπει να
υποβάλλονται 2 φωτογραφίες (τύπου διαβατηρίου) του αθλητή και το αντίστοιχο ποσό του
δικαιώματος εγγραφής το οποίον έχει ορισθεί. Το έντυπο πρέπει να υπογράφεται από τον
γραμματέα του Σωματείου και να φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου.
4. Το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ είναι υπόχρεο εντός των δύο επόμενων συνεδριάσεων να αποφασίσει για
την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων εγγραφής. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση
αιτήσεως εκδίδεται η αθλητική ταυτότητα της ομοσπονδίας η οποία δίδεται στο σωματείο ή
σύλλογο του αθλητή.
5. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήσεως εγγραφής από το Δ.Σ. το ενδιαφερόμενο Σωματείο
μπορεί να εγγράψει θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση για λήψη τελικής απόφασης.
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Άρθρο 3. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
1 Μεταγράφηκες Περίοδοι:
α. Από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου
β. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 20η Ιανουαρίου.
Σημ. 1. Όταν υπάρχει η συγκατάθεση και των δύο Σωματείων η μεταγραφή
μπορεί να γίνει και στις δυο μεταγράφηκες περιόδους.
Σημ. 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η συγκατάθεση του Σωματείου που
είναι εγγεγραμμένος ο αθλητής/τρια για μεταγραφή, τότε μεταγραφή
μπορεί να γίνει Μόνο στην μεταγραφική περίοδο α.
2. Η μεταγραφή μπορεί να γίνει στις πιο κάτω περιπτώσεις:
α) Μεταγραφή η οποία εγκρίνεται από το σωματείο ή τον όμιλο στον οποίο ανήκει ο
αθλητής. Η αίτηση μεταγραφής προσυπογράφεται από τον αθλητή, από το
σωματείο ή όμιλο που είναι ήδη γραμμένος και το σωματείο ή όμιλο στο οποίο
πρόκειται να μεταγραφή.
β) Μεταγραφή αθλητή για την οποία δεν δίδεται γραπτή έγκριση του
σωματείου ή ομίλου του αθλητή αυτή θα μπορεί να γίνεται ελεύθερα
(χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου ή ομίλου που ανήκει) και έφ
όσο δεν υπάρχει καμία ένταση από το σωματείο στο οποίο ανήκει για
οποιαδήποτε ταμειακή ή άλλη υποχρέωση.
Για την μεταγραφή αυτή εφαρμόζονται τα πιο κάτω:
1) Ο αθλητής αυτός να έχει παραμείνει στο σωματείο του τουλάχιστον ένα χρόνο
από την ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας αθλητού της Ομοσπονδίας στην
οποία αναφέρεται η ένταξη του αθλητή στην δύναμη του σωματείου.
2) Ο αθλητής αυτός δεν δικαιούται να λάβει μέρος στους Δυο (2)
αμέσως επόμενους αγώνες του Παγκύπριου Πρωταθλήματος της ΚΟΤΟΞ.
3) Διαδικασία Κατάθεσης και έγκρισης
Η αίτηση μεταγραφής κατατίθεται στις ώρες και μέρες εργασίας των γραφείων της Ομοσπονδίας
από τα ενδιαφερόμενα Σωματεία ή με συστημένη επιστολή και μέσο εταιρείας αποστολής
επιστολών μέχρι των προκαθορισμένων ημερομηνιών. Μετά την παραλαβή της αίτησης ο/η
Γραμματέας ελέγχει τα στοιχεία του ενδιαφερομένου ως επίσης και τα δικαιολογητικά που
ζητούνται και αν είναι ορθά και τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τότε θα σφραγίσει την αίτηση
μεταγραφής και θα στείλει στον καταθέτη της αντίγραφο της αίτησης.
Με την σφράγιση της αίτησης ο αθλητής μπορεί να αγωνίζεται στο σωματείο στο οποίο έκανε την
μεταγραφή του. Η επικύρωση της μεταγραφής γίνεται από το Δ.Σ. της Κ.Ο.ΤΟΞ κατά την επόμενη
συνεδρία του. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
4. Δικαιολογητικά
Με την αίτηση μεταγραφής πρέπει να στέλνονται μια φωτογραφία του αθλητή
ή ταυτότητα αθλητού της Κ.Ο.ΤΟΞ . δήλωση από το σωματείο του αθλητή που
να δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία ταμειακή ή άλλη εκκρεμότητα με τον αθλητή
και το ποσό του δικαιώματος μεταγραφής το οποίον ορίζει το Δ.Σ. της Κ.Ο.ΤΟΞ.
Το σωματείο είναι υπόχρεο να δίνει την ταμειακή δήλωση που αναφέρεται πιο
πάνω.
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5. Ανήλικοι Αθλητές.
Σε περίπτωση που ο αθλητής δεν έχει συμπληρώσει το 16ον έτος της ηλικίας
του, τα έντυπα μεταγραφής του προσυπογράφονται και από τον κηδεμόνα το αθλητή.

Άρθρο 4. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
1. Στην Κύπρο μπορούν να οργανωθούν από την ΚΟΤΟΞ ή από Σωματεία τής ή Τοπικές
Ενώσεις μετά από γραπτή έγκριση του Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ:
1. Παγκόσμιο, Πανευρωπαϊκό, Μεσογειακό ή Κοινοπολιτειακό Πρωτάθλημα ή και
Διεθνείς Αγώνες με την συμμετοχή Εθνικών Ομάδων ενός ή περισσοτέρων κρατών.
2. Αγώνες μεταξύ Κυπριακών και ξένων Σωματείων γραμμένων στη δύναμη των
ομοσπονδιών της χώρας που ανήκουν.
3. Παγκύπρια Διασωματειακά πρωταθλήματα
4. Παγκύπρια ατομικά πρωταθλήματα.
5. Αγώνες με ειδική επωνυμία, που οργανώνονται από την ΚΟΤΟΞ ή από ένα ή
περισσότερα Σωματεία.
6. Περιφερειακοί ή τοπικοί αγώνες που οργανώνονται από ένα ή περισσότερα
Σωματεία.
7. Ενδοσωματειακοί αγώνες.
2. Κάθε Σωματείο ή Επιτροπή που επιθυμεί να οργανώσει αγώνες, υποβάλλει αίτηση στην
ΚΟΤΟΞ τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων. Μαζί με την
αίτηση πρέπει να αποστέλλεται το σχέδιο προκήρυξης και το πρόγραμμα των αγώνων, που
πρέπει να περιλαμβάνει τα μετέχοντα Σωματεία, τα αγωνίσματα, τις ημερομηνίες, τον
τόπο διεξαγωγής καθώς και το χρηματικό ποσό για τα δικαιώματα συμμετοχής για κάθε
αθλητή ή ομάδα.
3. Στην οργάνωση των πιο πάνω αγώνων για να αναγνωρίζονται οι Παγκύπριες επιδόσεις
πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όλοι οι αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στο
αθλητικό μητρώο της ΚΟΤΟΞ. Πρέπει επίσης στους αγώνες αυτούς να υπάρχουν επίσημοι
παρατηρητές και κριτές της ΚΟΤΟΞ.
4. Μετά το τέλος των αγώνων οι διοργανωτές πρέπει να αποστέλλουν σε διάστημα μέχρι και
οκτώ μέρες σε όλα τα σωματεία που έλαβαν μέρος στους αγώνες και στην ΚΟΤΟΞ, έκθεση
με πλήρεις πίνακες που να δείχνουν τους αθλητές που έλαβαν μέρος κατά σωματεία, τους
νικητές ή τις νικήτριες ομάδες, τα συνολικά αποτελέσματα και παρατηρήσεις σχετικά με
την διεξαγωγή των αγώνων.
5. Η οργάνωση, η διεξαγωγή και η διαιτησία των αγώνων που οργανώνει ή εγκρίνει η ΚΟΤΟΞ
γίνονται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΤΟΞ και τους
επίσημους διεθνείς κανονισμούς της F.I.T.A. Μετά τους αγώνες και μέσα σε οκτώ μέρες ο
υπεύθυνος για την διεξαγωγή των αγώνων διαιτητής με γραπτή έκθεση προς το Δ.Σ. της
ΚΟΤΟΞ αναφέρει αν κατά την διάρκεια των αγώνων επεκράτησε η πρέπουσα τάξη και
τηρήθηκαν ακριβώς οι κανονισμοί.
6. Το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ μπορεί με πρόταση των αρμοδίων Επιτροπών να επεξεργασθεί και να
εφαρμόσει κανονισμούς για οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση και
διεξαγωγή αγώνων.
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Άρθρο 5. ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΤΟΞ.
1. Το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ έχει το δικαίωμα με ένα μήνα προειδοποίηση να οργανώσει αγώνα,
εκτός των αγώνων που έχουν ήδη προκηρυχθεί. Ο αγώνας αυτός δεν θα λαμβάνεται υπ’
όψιν για σκοπούς πρωταθλήματος και το Δ.Σ. μπορεί να καθορίσει τους αθλητές που θα
λάβουν μέρος σε αυτούς. Επίσης έχει το δικαίωμα να μεταφέρει αγώνα πρωταθλήματος ή
οποιοδήποτε άλλο αγώνα σε άλλη ημερομηνία.
2. Το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα συγκεκριμένου αγώνα,
για όλες τις κατηγορίες αθλητών, στην περίπτωση που σε ένα αγώνα ο αριθμός των
αθλητών που θα συμμετάσχουν ξεπερνά την χωρητικότητα του αγωνιστικού χώρου. Τα
Σωματεία θα ενημερώνονται για τυχόν αλλαγή μετά την υποβολή των Δελτίων Συμμετοχής
των αγώνων και πριν την κλήρωση των θέσεων των αθλητών πριν τους αγώνες / ημερίδες.
3. Στους αγώνες που διοργανώνει η ΚΟΤΟΞ εκτός τους διεθνείς αγώνες, δικαιούνται να
λάβουν μέρος μόνον:
α).
β).
γ).
δ).
ε).

Οι αθλητές που είναι γραμμένοι στο Αθλητικό Μητρώο των Μελών της ΚΟΤΟΞ και
έχουν ταυτότητα αθλητού.
Οι αθλητές που έχουν season card της ΚΟΤΟΞ και δελτίο υγείας που εκδίδει ο Κ.Ο.Α.
Οι αθλητές που έχουν δηλωθεί στο ειδικό έντυπο Δελτίου Συμμετοχής από τα
Σωματεία τους μέσα στα χρονικά όρια
Οι αθλητές που είναι ντυμένοι με την στολή του σωματείου τους ή ομοιόμορφα
ντυμένοι.
Άτομα τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αθλητών των Μελών της
ΚΟΤΟΞ αλλά τους παραχωρείται το δικαίωμα συμμετοχής από το Δ.Σ. ως
φιλοξενούμενοι. Τα άτομα αυτά θα αγωνίζονται σε αγώνες πρωταθλήματος ή σε
αγώνες αξιολόγησης των αθλητών των εγγεγραμμένων στην ΚΟΤΟΞ πάντοτε εκτός
συναγωνισμού και δεν θα λαμβάνουν μέρος στους αγώνες Ο.Γ. (knock-out)

4. Οι αθλητές που είναι γραμμένοι στο Αθλητικό Μητρώο της ΚΟΤΟΞ αγωνίζονται σε
διάφορες κατηγορίες. Το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ ανακοινώνει προς τα Σωματεία μέλη της τις
κατηγορίες αυτές, μαζί με την προκήρυξη του πρωταθλήματος.
5. Τα ειδικά έντυπα Δελτίου Συμμετοχής στους αγώνες πρέπει να στέλλονται από τα σωματεία
στα γραφεία της ΚΟΤΟΞ σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν να αρχίσουν οι αγώνες. Τα έντυπα
αυτά πρέπει να συμπληρώνονται πλήρως και καθαρά με όλα τα απαιτούμενα από την
Κ.Ο.Τοξ. στοιχεία και να χωρίζονται οι αθλητές κατά κατηγορία. Πρέπει επίσης να
αναφέρεται και ο υπεύθυνος αθλητών του σωματείου για τον αγώνα, του οποίου τα
καθήκοντα και οι υποχρεώσεις είναι:
α).
β).
γ).
δ).
ε).
ζ).
η).

Καθορισμού εκπροσώπου του σωματείου για την συνάντηση αρχηγών πριν τον
αγώνα.
Προετοιμασία των αθλητών του για τον έλεγχο εξοπλισμού.
Ενημέρωσης των αθλητών του σωματείου του μέσο των κριτών και γραμματείας των
αγώνων.
Την τήρηση των κανονισμών στολής, ασφαλείας και αθλητοπρέπιας εκ μέρους των
αθλητών του.
Να χειρίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα που θα υπάρξει με αθλητές του στους
αγώνες.
Να υποβάλλει τις ενστάσεις αν υπάρξουν.
Να παίρνει από την γραμματεία στο τέλος του αγώνα, αν αυτό είναι δυνατό, τα
αντίγραφα των αποτελεσμάτων των αθλητών του σωματείου του.
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6. Αθλητής του οποίου το όνομα δεν έχει δηλωθεί στο δελτίο συμμετοχής δεν δικαιούται να
λάβει μέρος στους αγώνες.
7. Οι αθλητές οι οποίοι είναι δηλωμένοι στο δελτίο συμμετοχής πρέπει να λαμβάνουν μέρος
στον αγώνα, εκτός αν υπάρχει δικαιολογία η οποία να δίδεται γραπτώς σε διάστημα οκτώ
μέρες στα γραφεία της ΚΟΤΟΞ. Το Δ.Σ. θα αποφασίζει κατά πόσο θα γίνεται δεκτή ή όχι η
δικαιολογία. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν αποδεκτή την δικαιολογία το Σωματείο που
έκανε την δήλωση θα υπόκειται την ποινή που προβλέπουν οι Εσωτερικοί Κανονισμοί ή η
προκηρύξει του πρωταθλήματος.
8. Σωματείο ή σύλλογος ο οποίος δηλώνει στο δελτίο συμμετοχής αγώνων αθλητή του σε
λάθος κατηγορία τότε τα αποτελέσματα του αθλητή αυτού θα είναι εκτός συναγωνισμού σε
περίπτωση που η κατηγορία που δηλώθηκε είναι πιο χαμηλού επιπέδου και για σκοπούς
πρωταθλήματος ο αγώνας αυτός θα μηδενίζεται.
9. Η δήλωση της κατηγορίας για κάθε αθλητή γίνεται πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
Ένας αθλητής μπορεί να επιλέξει κατηγορία πιο ψηλού επιπέδου.
10. Μετά την έναρξη των αγώνων του αγωνιστικού προγράμματος της χρονιάς αθλητής μπορεί
να αλλάξει κατηγορία. Η μέχρι στιγμής βαθμολογία του στο πρωτάθλημα δεν μεταφέρεται
στην νέα κατηγορία.
11. Οι αθλητές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και θα λάβουν μέρος σε ένα αγώνα
αγωνίζονται όλοι την ίδια ημέρα και ώρα. Σε καμία περίπτωση μπορεί αθλητής λόγω
κωλύματος να αγωνιστεί σε διαφορετική μέρα ή ώρα.
12. Όλοι οι αθλητές που λαμβάνουν μέρος στους αγώνες είναι υπόχρεοι να γνωρίζουν και να
τηρούν τους εσωτερικούς κανονισμούς και τους βασικούς κανόνες ασφαλείας του
αθλήματος.
Άρθρο 6. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ & ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ.
1.

Το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ ανακοινώνει προς τα Σωματεία μέλη της τον τρόπο βαθμολογίας του
ατομικού και του ομαδικού πρωταθλήματος μαζί με την προκήρυξη του πρωταθλήματος.

Άρθρο 7. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΤΡΑ.
1.

Το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ ανακοινώνει προς τα Σωματεία μέλη της τα όσα αφορούν τις
βραβεύσεις και τα κίνητρα αθλητών της αγωνιστικής περιόδου μαζί με την προκήρυξη του
πρωταθλήματος.

Άρθρο 8. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
1.

Το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου καθορίζει τους πιθανούς
αγώνες εξωτερικού και τον αριθμό των αθλητών με τον οποίον θα λάβει μέρος σε κάθε
αγώνα. Ο τρόπος επιλογής των Εθνικών και Προεθνικών ομάδων ανακοινώνεται από το
Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ μαζί με την προκήρυξη του πρωταθλήματος.

2.

Οι αθλητές που επιλέγονται στην Εθνική Ομάδα είναι υπόχρεοι να συμμετάσχουν στην
αποστολή. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του ο αθλητής πρέπει να δίνει γραπτό
δικαιολογητικό στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας που να αναφέρει τούς λόγους της μη
συμμετοχής του. Μη συμμόρφωση αποτελεί αθλητικό παράπτωμα.
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3.

Ο αθλητής μπορεί να δηλώσει μη συμμετοχή στην προετοιμασία της προεθνικής ομάδας
όταν γίνει η επιλογή των αθλητών που θα προετοιμαστούν για σκοπούς Εθνικής Ομάδας.

4.

Οι αθλητές μέλη αποστολής της Εθνικής ομάδας πρέπει να μεριμνούν για την παραλαβή
και παράδοση της στολής της Εθνικής από τον υπεύθυνο αποστολής έγκαιρα πριν τον
αγώνα και αμέσως μετά τον αγώνα.

5.

Τα μέλη της Εθνικής ομάδας αναχωρούν και επιστρέφουν όλοι μαζί την ίδια ώρα. Σε
περίπτωση αθλητή ο οποίος δεν μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ
μελετώντας το δικαιολογητικό του αθλητή μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Όλα τα
μέλη της αποστολής είναι υπόχρεα να ακολουθούν τις οδηγίες του αρχηγού αποστολής σε
όλη την διάρκεια του ταξιδιού. Μη συμμόρφωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα μετά
από έγκριση του Δ.Σ.

Άρθρο 9.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

1. Γενικά
Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών στο άθλημα της
τοξοβολίας, αρμόδιο όργανο για την εξέταση και την επιβολή των προβλεπομένων από το
παρόν ποινών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Δικαστική Επιτροπή (Δ.Ε.).
Οι αποφάσεις της Δ.Ε. προσβάλλονται μόνο με έφεση στο Α.Δ.Ε.Α.
Η άσκηση προσφυγής στο Α.Δ.Ε.Α. δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης
απόφασης.
Τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 των εσωτερικών αυτών κανονισμών είναι
συμπληρωματικά των όσων δεν καλύπτουν τα άρθρα 36,37,38 και 39, του Καταστατικού της
Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση αναφοράς στο ίδιο θέμα ή περίπτωση τα άρθρα του
Καταστατικού υπερέχουν και εφαρμόζονται εν σχέση με αυτά των εσωτερικών κανονισμών.
2. Πειθαρχικά Παραπτώματα - Ποινές
Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι κριτές, η γραμματεία και τα μέλη των σωματείων
μελών της ομοσπονδίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της
αθλητικής νομοθεσίας, το καταστατικό, τους γενικούς και ειδικούς κανονισμούς που εκδίδει
το Δ.Σ. και γενικά τις αποφάσεις των οργάνων της ομοσπονδίας. Έχουν επίσης την υποχρέωση
να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις σύμφωνα με όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η
ευταξία, η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές
του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού ιδεώδους.
Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους πιο πάνω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα
που τιμωρείται με τις οριζόμενες στους παρόντες κανονισμούς ποινές.
1. Έγγραφη επίπληξη.
2. Πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες.
3. Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και λοιπούς χώρους
εκδηλώσεων της ομοσπονδίας.
4. Αφαίρεση βαθμών, μηδενισμός, πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες.
5. Διαγραφή με επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης από τα μητρώα της Ομοσπονδίας.
6. Πρόσκαιρος ή ισόβιος αποκλεισμός από αγώνες και προπονήσεις της Εθνικής ομάδας.
7. Στέρηση κάθε είδους παροχών της Ομοσπονδίας.
8. Χρηματικό πρόστιμο μέχρι ποσού εκατό Ευρώ (€100,00)
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3. Ποινές.
1. Για ανάρμοστη συμπεριφορά ή φωνασκίες, εντός του αγωνιστικού χώρου ή των
Ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων, από αθλητή, θεατή ή άλλου προσώπου, επιβάλλεται
η ποινή της έγγραφης επίπληξης ή του αποκλεισμού από αγώνες ή εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους μέχρι 30 ημερολογιακές ημέρες.
Η ανάρμοστη συμπεριφορά συνίσταται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απειλής ή ειρωνικών
σχολίων και γενικά συμπεριφορά που δεν αρμόζει.
2. Για υβριστική συμπεριφορά ή απόπειρα βιαιοπραγίας αθλητή, θεατή ή άλλου
προσώπου στον αγώνα, επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού από αγώνες ή εισόδου
στους αγωνιστικούς χώρους 40 μέχρι 50 ημερολογιακών ημερών.
Η υβριστική συμπεριφορά συνίσταται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις άσεμνων και
προσβλητικών εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών, πτυσίματος.
3. Για βάναυση συμπεριφορά αθλητή, θεατή ή άλλου προσώπου στον αγώνα,
επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού από αγώνες ή εισόδου στους αγωνιστικούς
χώρους 50 μέχρι 70 ημερολογιακών ημερών. Αν από τη βάναυση συμπεριφορά
προκλήθηκε και τραυματισμός επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού 90 μέχρι 110
ημερολογιακών ημερών.
Η βάναυση συμπεριφορά έχει να κάνει με περιπτώσεις στις οποίες η σκόπιμη
δυναμική ενέργεια κάποιου ατόμου που εκδηλώνεται με κτυπήματα χεριών, ποδιών,
κεφαλής ή άλλου τρόπου έχει ως αποτέλεσμα την κακοποίηση άλλου ατόμου.
4. Για υβριστική συμπεριφορά αθλητή, θεατή ή άλλου προσώπου στον αγώνα, προς τους
άρχοντες των αγώνων, επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού από αγώνες ή εισόδου
στους αγωνιστικούς χώρους 70 μέχρι 90 ημερολογιακών ημερών. Ως «Άρχοντες» του
αγώνα θεωρούνται ο Αλυτάρχης, η Ελλανόδικος Επιτροπή, οι Κριτές, η Γραμματεία και
όσα άλλα πρόσωπα έχουν ορισθεί για την διεξαγωγή των αγώνων.
5. Αν η πιο πάνω υβριστική συμπεριφορά εκδηλώνεται με έργα επιβάλλεται η ποινή του
αποκλεισμού από αγώνες ή εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους 80 μέχρι 100
ημερολογιακών ημερών.
6. Για βάναυση συμπεριφορά αθλητή, θεατή ή άλλου προσώπου στον αγώνα, προς τους
άρχοντες των αγώνων, επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού από αγώνες ή εισόδου
στους αγωνιστικούς χώρους 100 μέχρι 150 ημερολογιακών ημερών. Αν από τη
βάναυση συμπεριφορά προκλήθηκε και τραυματισμός επιβάλλεται ποινή
αποκλεισμού 170 μέχρι 230 ημερολογιακών ημερών.
7. Σε αθλητή που αποβλήθηκε από αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά προς το
πρόσωπο κριτή, ή άλλου παράγοντα του αγώνα, άλλου αθλητή ή θεατή, επιβάλλεται η
ποινή της έγγραφης επίπληξης ή του αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας.
8. Σε αθλητή που αποβλήθηκε από αγώνα για υβριστική συμπεριφορά ή απόπειρα
βιαιοπραγίας προς το πρόσωπο κριτή, ή άλλου παράγοντα του αγώνα, άλλου αθλητή
ή θεατή, επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού μίας (1) έως δύο (2) αγωνιστικών
ημερών.
9. Σε αθλητή που αποβλήθηκε από αγώνα για βάναυση συμπεριφορά προς το πρόσωπο
κριτή, ή άλλου παράγοντα του αγώνα, άλλου αθλητή ή θεατή, επιβάλλεται η ποινή του
αποκλεισμού δύο (2) έως τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών. Αν από τη βάναυση
συμπεριφορά του αθλητή προκλήθηκε και τραυματισμός επιβάλλεται ποινή
αποκλεισμού πέντε (5) έως έξι (6) αγωνιστικών ημερών.
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10. Για προσπάθεια αλλοίωσης, παραποίησης των αποτελεσμάτων ή δολίευσης από
αθλητή σε αγώνα, επιβάλλεται η ποινή του μηδενισμού στον αγώνα και μίας (1) έως
δύο (2) αγωνιστικών.
11. Για τα παραπτώματα λήψης απαγορευμένων ουσιών και άρνησης σε υποβολή ελέγχου
(antidoping) από αθλητή ή για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών πριν ή κατά την
διάρκεια του αγώνα επιβάλλεται η ποινή των τεσσάρων (4) έως των δώδεκα (12)
αγωνιστικών ημερών.
12. Αν παραπτώματα που έγιναν δεν υπάγονται σε καμιά από τις πιο πάνω περιπτώσεις ή
δεν προσδιορίζονται με τρόπο σαφή στους παρόντες κανονισμούς, το αρμόδιο
πειθαρχικό όργανο έχει δικαίωμα να τα εντάξει ανάλογα σε μια από τις πιο πάνω
περιπτώσεις και να επιβάλει στον υπαίτιο ποινή ανάλογη με το παράπτωμα.
13. Αν τα πιο πάνω παραπτώματα έγιναν πριν ή μετά την λήξη των αγώνων οι
προβλεπόμενες ποινές προσαυξάνονται 10 – 30 ημέρες. Σε περιπτώσεις αθλητών που
έλαβαν ή θα λάμβαναν μέρος σε αυτούς οι προβλεπόμενες ποινές προσαυξάνονται
κατά 1-2 αγωνιστικές ημέρες.
14. Προκειμένου για αθλητή που φέρει την ιδιότητα του υπεύθυνου αθλητών αρχηγού
όλες οι πιο πάνω ποινές επαυξάνονται κατά μία (1) αγωνιστική ημέρα.
15. Οι όροι ανάρμοστη, υβριστική και βάναυση συμπεριφορά που αναφέρονται πιο πάνω
συνίστανται:
Η ανάρμοστη συμπεριφορά συνίσταται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απειλής ή
ειρωνικών σχολίων και γενικά συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε αθλητή.
Η υβριστική συμπεριφορά συνίσταται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις άσεμνων και
προσβλητικών εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών, πτυσίματος.
Η βάναυση συμπεριφορά έχει να κάνει με περιπτώσεις στις οποίες η σκόπιμη
δυναμική ενέργεια του αθλητή που εκδηλώνεται με κτυπήματα χεριών, ποδιών ή
κεφαλής, έχει ως αποτέλεσμα την κακοποίηση του άλλου ατόμου.
4. Υπότροπος.
Υπότροπος θεωρείται το άτομο το οποίο τιμωρείται κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο για
την τέλεση οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα παραπτώματα, εκτός αυτού της
επίπληξης.
Στο υπότροπο άτομο η ποινή που επιβάλλεται επαυξάνεται κατά τα το ½.
Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής κατά τη διάρκεια 2 αγωνιστικών περιόδων, το υπαίτιο
άτομο διαγράφεται οριστικά από το μητρώο της Ομοσπονδίας, με έγκριση της επόμενης
Γενικής Συνέλευσης.
5.

Συγχώνευση ποινών.
Σε πρόσωπο που διέπραξε περισσότερα από ένα παραπτώματα, ύστερα από την
επιμέτρηση των ποινών που του επιβάλλονται, επιβάλλεται σε αυτό συνολική ποινή που
αποτελείται από τη βαρύτερη των επιβληθεισών, η οποία επαυξάνεται όχι περισσότερο
από τα ¾ του αθροίσματος των ποινών που έχουν επιβληθεί για τα λοιπά παραπτώματα.
Κατά την επιβολή της ποινής εκτιμώνται η βαρύτητα του παραπτώματος σε συνάρτηση με
τις συνθήκες που συνέβη αυτό, η προγενέστερη διαγωγή του ενεχομένου, εάν αυτός είναι
υπότροπος και η συμπεριφορά του στον αθλητισμό.

Σελίς 8 από 10

Άρθρο 10.

Διαδικασία Εκδίκασης Καταγγελίας και Ένστασης που αφορούν Πειθαρχικά
παραπτώματα.

1. Κάθε γραπτή καταγγελία υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ μέσα
σε δέκα (10) μέρες από τη ημέρα που έγινε το παράπτωμα. Μετά την περίοδο των
δέκα ημερών καμία καταγγελία δεν μπορεί να γίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε
επτά (7) ημέρες από την παραλαβή της καταγγελίας αποστέλλει αντίγραφο με
συστημένη επιστολή προς εκείνο εναντίον του οποίου αυτή στρέφεται και σε αυτόν
που την υποβάλλει. Ταυτόχρονα το Δ.Σ. καλεί τους διάδικους να προσέλθουν στην
ακρόαση της υπόθεσης το αργότερο μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από την
παραπομπή, μαζί με τους αναγκαίους μάρτυρες. Η ακρόαση ορίζεται μέσα σε τέσσερις
ημέρες από την ημέρα της κοινοποίησης.
2. Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την ημέρα
της ακρόασης και αφού αποδειχθεί η επίδοση της κλήσης, το Δ.Σ. εξετάζει την
υπόθεση και την εκδικάζει ή την απορρίπτει ανάλογα.
3. Η απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να είναι γραπτή και ισχύει από τη στιγμή της έκδοσης και
απαγγελίας της. Η απόφαση γνωστοποιείται στον κατηγορούμενο, και στο Σωματείο ή
τον Όμιλο του σε περίπτωση αθλητή.
4. Κάθε γραπτή ένσταση που αφορά απόφαση του Δ.Σ. υποβάλλεται προς το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΟΤΟΞ το οποίο την παραπέμπει στη Δικαστική Επιτροπή το αργότερο
μέσα σε επτά (7) ημέρες.
5. Ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε εβδομήντα δύο (72) ώρες από την ώρα της
απόφασης του Δ.Σ. αφού καταβληθεί παράβολο πενήντα λιρών (£50,00). Η Δ.Ε. μετά
την εξέταση της ένστασης που υποβάλλεται, αποφασίζει για την επιστροφή ή μη,
μέρους ή ολόκληρου του χρηματικού ποσού σε αυτόν που κατέθεσε την ένσταση. Σε
περίπτωση που η ένσταση αποσυρθεί είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την εκδίκαση της,
το παράβολο επιστρέφεται.
6. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. μέσα σε επτά (7) ημέρες από την παραπομπή, αποστέλλει
αντίγραφο της ένστασης με συστημένη επιστολή προς εκείνο εναντίον του οποίου
αυτή στρέφεται και σε αυτόν που την υποβάλλει. Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
καλεί τους διάδικους να προσέλθουν στην ακρόαση της υπόθεσης το αργότερο μέσα
σε είκοσι μία (21) ημέρες από την παραπομπή, μαζί με τους αναγκαίους μάρτυρες. Η
ακρόαση ορίζεται μέσα σε τέσσερις ημέρες από την ημέρα της κοινοποίησης. Η
ημερομηνία ακρόασης γνωστοποιείται επίσης και προς το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ.
7. Σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την ημέρα
της ακρόασης και αφού αποδειχθεί η επίδοση της κλήσης, η Δ.Ε. εξετάζει την υπόθεση
και την εκδικάζει ή την απορρίπτει ανάλογα.
8. Η απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής πρέπει να είναι γραπτή και ισχύει από τη στιγμή
της έκδοσης και απαγγελίας της. Η απόφαση γνωστοποιείται προς το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ
τον κατηγορούμενο, και στο Σωματείο ή τον Όμιλο του σε περίπτωση αθλητή.
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Άρθρο 11. ΓΕΝΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Ένα σωματείο ή όμιλος η και αθλητής για να διοργανώσει ή να λάβει μέρος σε μία
εκδήλωση στην οποία θα γίνουν βολές με τόξο πρέπει να έχει την γραπτή συγκατάθεση του
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Την ευθύνη για τυχόν ατυχήματα θα την έχει όλη το σωματείο η ο
αθλητής που διοργανώνει ή λαμβάνει μέρος στην εκδήλωση.
2. Καθήκοντα προπονητή σε ένα σωματείο ή εκμάθηση του αθλήματος της τοξοβολίας ή
διοργάνωση θερινών μαθημάτων μπορούν να κάνουν μόνο οι διπλωματούχοι προπονητές
των σεμιναρίων της ΚΟΤΟΞ ή άλλοι διπλωματούχοι προπονητές που κατόπιν αιτήσεως τους
εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ.
Άρθρο 12 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1. Οι παρόντες Εσωτερικοί κανονισμοί εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της ΚΟΤΟΞ και ισχύουν
αμέσως.
2. Στους παρόντες κανονισμούς η αναφορά με την λέξη σωματείο ή όμιλο εννοείται ότι
αναφέρεται και περιλαμβάνει όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας.
3. Τα όσα αναφέρονται στα άρθρα των εσωτερικών αυτών κανονισμών είναι
συμπληρωματικά των όσων δεν καλύπτουν τα άρθρα του Καταστατικού της
Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση αναφοράς στο ίδιο θέμα τα άρθρα του Καταστατικού
υπερέχουν και εφαρμόζονται εν σχέση με αυτά των εσωτερικών κανονισμών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αθλητής/τρια της κανονικής κατηγορίας (Α’ +Β’ κατηγορίας) ο οποίος/α είναι αδρανής (δεν
συμμετείχε στους αγώνες πρωταθλήματος) για τρις (3) αγωνιστικές περιόδους όταν θα θέλει να
επαναδραστηριοποιήθει στο άθλημα θα πρέπει να λάβει μέρος σε ένα αγώνα πρωταθλήματος Α’+Β’
κατηγορίας και ανάλογα με το αποτέλεσμα του θα γίνει και η κατάταξη του στην κατηγορία (Α’+Β’).
Ο αγώνας αυτός θα λαμβάνεται υπόψη στο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου στην οποία
έγινε.
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