Εσωτερικοί Κανονισμοί του Αθλητικού Συλλόγου Κιονγκ Χι
Άρθρο 1
ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ:
Οι κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισμοί του
Σωματείου.

Σκοπός των κανονισμών αυτών είναι ο σαφής καθορισμός των
αρμοδιοτήτων, ευθυνών, καθηκόντων και υποχρεώσεων των αρμοδίων
οργάνων, των αθλητών-μελών ή προσώπων που εμπλέκονται κατά
οποιονδήποτε τρόπο µε τη λειτουργία του Σωματείου.


Άρθρο 2
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ:
1. Βραβεύσεις απονέμονται στους αθλητές με τις ανώτατες επιδόσεις, ήτοι
1η – 3η Θέση σε επίσημα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα
1η – 8η Θέση σε Προκριματικούς Πανελληνίων και Πανελλήνια
Πρωταθλήματα
 1η – 16η Θέση σε Διεθνή Τουρνουά
 Συμμετοχή
σε
Ολυμπιακούς
Αγώνες,
Παγκόσμια,
Ευρωπαϊκά
Πρωταθλήματα ή Κύπελλα, Μεσογειακά, Βαλκανικά Πρωταθλήματα ή
Κύπελλα.
Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα ή τμήματα δεν έχουν αθλητές που να
ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια βράβευσης, τότε το τμήμα εισηγείται στο
Δ.Σ. τις τυχόν βραβεύσεις.



2. Ειδικές Βραβεύσεις, κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ., απονέμονται σε:




Όσους έχουν προσφέρει στο Σωματείο
Προπονητές / Αθλητές
Όσους έχουν προσφέρει στον αθλητισμό
Άρθρο 3
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ:






Ισχύουν οι νόμοι και οι κανονισμοί των Ομοσπονδιών στις οποίες ανήκει το
κάθε άθλημα.
Όταν ένας αθλητής/αθλήτρια αιτείται μετεγγραφής σε άλλο σωματείο θα
πρέπει να υποβάλλει εγγράφως το αίτημα του προς το Δ.Σ.. Συγκεκριμένα
για το άθλημα του Ταεκβοντο και σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό
μετεγγραφών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντο άρθρο 4 παρ. 1
πρέπει να αναφέρει ρητώς σε ποιο σωματείο επιθυμεί να μετεγγραφεί.
Όταν ένας αθλητής/αθλήτρια αιτείται ελεύθερης αποδέσμευσης από το
σωματείο θα πρέπει να υποβάλλει εγγράφως το αίτημα του προς το Δ.Σ.
και να αναφέρει ρητώς για ποιόν λόγω επιθυμεί να αποδεσμευτεί, τον οποίο
οφείλει να αποδείξει με οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο.

Άρθρο 4

Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον
Γενικό Γραμματέα και έναν από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., το οποίο
εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο επί παραπτωμάτων μελών, αθλητών
και προπονητών του συλλόγου εγγράφως, επιβάλλοντας όταν απαιτείται,
δυνητικά και όχι περιοριστικά, τις κάτωθι ποινές:
α. Της έγγραφης παρατήρησης
β. Της αυστηρής έγγραφης επίπληξης
γ. Της απαγόρευσης εισόδου σε προπονητικούς χώρους του Σωματείου
δ. Της οριστικής διαγραφής, υποκείμενης στην έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης.
Ιδιαιτέρως σε αθλητές τις ανωτέρω αναφερόμενες και επί πλέον την
απαγόρευση της συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις ή αγώνες του
Σωματείου μέχρι ένα έτος. Ουδείς δύναται από τα μέλη και τους αθλητές
να τιμωρείται χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί ενώπιον του
Πειθαρχικού Συμβουλίου, στο οποίο θα παρευρίσκεται υποχρεωτικά ο
υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος ή ο προπονητής στο οποίο ανήκει ο
αθλητής ή το μέλος που υπέπεσε στο παράπτωμα.

Άρθρο 5
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΠΟΙΝΕΣ – ΤΙΜΩΡΙΕΣ:

1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – Μέλη Συλλόγου





Οι ποινές κατά Μελών του Δ.Σ. επιβάλλονται αποκλειστικά και μόνον από
το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. υποχρεούται να ασχοληθεί και να αποφασίσει για οποιοδήποτε
παράπτωμα Μέλους του.
Η καταγγελία του παραπτώματος αυτού γίνεται από τουλάχιστον 2 μέλη ή
Συμβούλους και μόνον εγγράφως.
Πριν από κάθε επιβολή οποιασδήποτε ποινής ο εγκαλούμενος πρέπει να
έχει κληθεί να υποβάλει, εντός ορισμένης προθεσμίας, σχετική απολογία. Η
απολογία αυτή μπορεί να είναι και προφορική ενώπιον του Δ.Σ.
Ποινές:





Προφορική επίπληξη.
Έγγραφη επίπληξη.
Ανάκληση της τυχόν θέσης του στο Δ.Σ. ή της ιδιότητας ως μέλος του
σωματείου





Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους
εκδηλώσεων του Σωματείου μέχρι 3 έτη.
Ισόβιος αποκλεισμός εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους
εκδηλώσεων του Σωματείου.
Μέλος του Δ.Σ. που διαχειρίζεται χρηματικά ποσά και από πρόθεση τα
διαθέτει για διαφορετικό από το προβλεπόμενο σκοπό, εκτός των ανωτέρω
ποινών, μπορεί να παραπεμφθεί με απόφαση του Δ.Σ. στον Εισαγγελέα για
να διωχθεί και να τιμωρηθεί, όπως ορίζει ο νόμος, με φυλάκιση ή κάθειρξη
ανάλογα με την επιδίωξη ή επιτυχία χρηματικού οφέλους υπέρ του ιδίου ή
τρίτου.
2. Προπονητές
Οι ειδικότερες προβλεπόμενες παραβάσεις που μπορούν να επισύρουν
πειθαρχική δίωξη και τιμωρία Προπονητή του Σωματείου είναι οι πιο κάτω:







Η μη συμμόρφωση με το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς
του Σωματείου.
Η παρότρυνση αθλητή του να κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών ή
μεθόδων Φαρμακοδιέγερσης.
Η μη συμμόρφωση με τους όρους του συμβολαίου.
Η ανυπακοή προς τα μέλη του ΔΣ.
Η άνιση μεταχείριση των αθλητών.
Ποινές:
Οι επιβαλλόμενες ποινές σε Προπονητές γενικά μπορεί να είναι οι εξής:






Έγγραφη Επίπληξη.
Περικοπή των αποδοχών του από 1 έως 30 μέρες.
Διακοπή του Συμβολαίου του με το Σωματείο.
Κοινοποίηση της Έγγραφης Επίπληξης στις υπερκείμενες Ομοσπονδίες.
Πριν την κοινοποίηση στην Ομοσπονδία ο εγκαλούμενος πρέπει να έχει
κληθεί σε Πειθαρχικό Συμβούλιο ακολουθώντας τις σχετικές διατάξεις του
καταστατικού του Σωματείου και να υποβάλει σε ορισμένη προθεσμία σχετική
απολογία. Η απολογία αυτή μπορεί να είναι και προφορική στο Δ.Σ.

3. Αθλητές
Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες τόσο της
νομοθεσίας, του καταστατικού, όσο και τους εσωτερικούς κανονισμούς του
Σωματείου.
Παραπτώματα τα οποία επιφέρουν ποινές είναι οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση
με το καταστατικό, τους κανονισμούς του τμήματος που ανήκει και του
Σωματείου. Χαρακτηριστικά και ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:


Μη σεβασμός προς συναθλητές, αντιπάλους, διοργανωτές τουρνουά και
γενικά προς οποιονδήποτε. Η χρησιμοποίηση υβριστικών λέξεων και οι
προσωπικές επιθέσεις.

Συκοφάντηση του Συλλόγου, των μελών του Δ.Σ., του προπονητή, των
συναθλητών ή απλών μελών του Συλλόγου.
 Απειθαρχία προς τις εντολές:
o Του προπονητή
o Του Υπευθύνου / Επιτροπής
o Του Διοικητικού Συμβουλίου
o Άρνηση συμμετοχής σε αγώνες
o Αδικαιολόγητη απουσία από προπονήσεις
o Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες εκτός του σωματείου, χωρίς την
ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. ή του προπονητή


Ποινές:
Κάθε παρέκκλιση απ αυτούς μπορεί να επιφέρει την τιμωρία τους η οποία
μπορεί να είναι:
έγγραφη επίπληξη
αποκλεισμός από προπόνηση
έγγραφη προειδοποίηση
αποκλεισμός από τις διοργανώσεις που θα ξεκινά από 1 διοργάνωση μέχρι
και οριστική διαγραφή.
 Αποκλεισμός από αγώνες και διοργανώσεις διάρκειας από ένα (1) έως τρία
(3) χρόνια.
 Οριστική διαγραφή
Υπεύθυνος για την διαδικασία επιβολής των ποινών είναι:
o Η Πειθαρχική Επιτροπή του Σωματείου η οποία συγκαλείται με την
εισήγηση του προπονητή και αφού ψηφιστεί από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου





Τους κανονισμούς διάβασαν, ψήφισαν κατά άρθρο και αποφάσισαν την
εφαρμογή τους τα παρόντα μέλη της Γ.Σ. της 31/01/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΟΚΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

