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1ο

Τµήµα

1

Κοινοί κανονισµοί για όλα τα αγωνίσµατα Χιονοδροµίας

1.1

Όλοι οι επίσηµοι αγώνες του εθνικού πρωταθλήµατος της ΕΟΧΑ πρέπει να διοργανωθούν
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους, από την Γενική Συνέλευση της ΕΟΧΑ και την ΓΓΑ,
κανονισµούς.

1.2

Οργάνωση και εκτέλεση
Κανόνες και οδηγίες για την οργάνωση και εκτέλεση των διάφορων αθληµάτων θα βρεθούν
στις αντίστοιχες παράγραφους.

1.3

Συµµετοχή
Στους αγώνες που απαριθµούνται στο εθνικό πρωταθλήµα της ΕΟΧΑ µπορούν να
συµµετέχουν µόνο αθλητές που δηλώνονται από τα σωµατεία µέλη της ΕΟΧΑ σύµφωνα µε τις
τρέχουσες προκηρύξεις και εγκυκλίους.

1.4

Ειδικοί κανονισµοί
Οι αγώνες µε περιορισµένη συµµετοχή ή οι αγώνες µε µη µέλη της ΕΟΧΑ, µπορούν να
διεξαχθούν µε ειδικούς κανονισµούς µε την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι βασικές αρχές
των κανονισµών της ΕΟΧΑ. Κάθε παρέκλιση από τους κανόνες ΕΟΧΑ πρέπει να αναφέρεται
στην προκήρυξη του αγώνα.

1.5

Έλεγχος
Όλοι οι αγώνες του εθνικού πρωταθλήµατος της ΕΟΧΑ και οι αγώνες µε περιορισµένη
συµµετοχή ή οι αγώνες µε µη µέλη της ΕΟΧΑ εποπτεύονται υποχρωτικά από έναν
πιστοποιηµένο Τεχνικό Εκπρόσωπο της ΕΟΧΑ.

1.6

Κάθε νοµική κύρωση που επιβάλλεται και δηµοσιεύεται για έναν αγωνιζόµενο, ένα κριτή ή ένα
προπονητή και γενικότερα διαπιστευµένο στέλεχος πρέπει αναγνωριστεί από το σωµατείο και
την ΕΟΧΑ.

2

Ταξινόµηση αγώνων και τύποι αγωνισµάτων

2.1

Aγώνες µε ειδικούς κανόνες ή/και περιορισµένη συµµετοχή
Σωµατεία - Μέλη της ΕΟΧΑ µε έγκριση της ΕΟΧΑ - µπορούν να προσκαλέσουν γειτονικές
Εθνικές Οµοσπονδίες ή συλλόγους στους τοπικούς αγώνες τους. Αλλά αυτοί οι αγώνες πρέπει
να µην αναγγελθούν ως επίσηµοι αγώνες, και ο περιορισµός πρέπει να γνωστοποιηθεί καθαρά
στην προκήρυξη.

2.1.1

Αγώνες µε ειδικούς κανόνες ή/και περιορισµένη συµµετοχή ή µε µη µέλη µπορούν να
διεξαχθούν κάτω από ειδικούς κανόνες ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ. Οποιοιδήποτε
τέτοιοι κανόνες πρέπει να δηµοσιεύονται στην προκήρυξη.

2.2

Aγώνες µε µη µέλη της ΕΟΧΑ
Το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ µπορεί να επιτρέπει σε ένα σωµατείο - µέλος της να προσκαλέσει άλλο
σωµατείο ή φορέα ή οργανισµό µη µελών (στρατιωτικά κ.λπ....) σε δικούς της αγώνες, ή να
δέχεται τις προσκλήσεις από µία τέτοια διοργάνωση.

2.3

Ταξινόµηση των αγώνων

2.3.1

Πανελλήνιο πρωτάθληµα όλων των κατηγοριών

2.3.2

Κύπελλα Ελλάδος όλων των κατηγοριών

2.3.3

Περιφερειακοί αγώνες όλων των κατηγοριών
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2.3.4

Διασυλλογικοί και τοπικοί αγώνες

2.3.5

Αγώνες µε ειδική συµµετοχή

2.3.6

Αγώνες µε µη µέλη της ΕΟΧΑ ( Αγώνες Προαγωνιστικής ηλικίας, Παλαιµάχων, άτοµων µε
Ειδικές Ανάγκες, Σχολικοί, Κοινού).

2.4

Τύποι αγωνισµάτων
Οι αγώνες του εθνικού πρωταθλήµατος αποτελούνται από:

2.4.1

Βόρεια αγωνίσµατα
Δρόµοι αντοχής, Ρολλερ σκι, Αλµα, Βόρειο σύνθετο, Οµαδικοί αγώνες Βόρειου σύνθετου,
Βόρειο σύνθετο συνδυασµένο µε ρόλλερ σκι ή άλλο, Οµαδικό άλµα, άλµα σε πλαστικό βατήρα
και λόφο, Δρόµοι αντοχής µε λαική συµµετοχή (µαζικός αγώνας κοινού)

2.4.2

Αλπικά αγωνίσµατα
Ελευθέρα Κατάβαση, Τεχνική κατάβαση, Γιγαντιαία τεχνική κατάβαση, Υπεργιγαντιαία
τεψνική κατάβαση, Σύνθετο, Παράλληλα αγωνίσµατα, ΚΟ, Οµαδικά αγωνίσµατα, Compi.

2.4.3

Ελεύθερο σκι (Ακρoβατικό)
Moguls, διπλό Moguls, Άλµατα, Skicross, Halfpipe, Slope Style

2.4.4

Χιονοσανίδα
Τεχνικό, Παράλληλο τεχνικό, Γιγαντιαίο, Παράλληλο γιγαντιαίο,
Halfpipe, Βoardercross, Slope Style, Eιδικά αγωνίσµατα.

2.4.5

Δίαθλο
Χειµερινό Δίαθλο, Θερινό δίαθλο µε τρέξιµο ή ρολλερ σκι ή ποδήλατο, Δίαθλο µε αεροβόλο
όπλο

2.4.6

Τέλεµαρκ

2.4.7

Αγώνες ταχύτητας

2.4.8

Αγώνες σε χλόη ή σε συνθετικές επιφάνεις µε πατίνια ή ρολλερ σκι ή πέδιλα

2.4.9

Συνδυασµένα αγωνίσµατα µε άλλα Αθλήµατα

3

Εθνικό Πρωταθλήµα Χιονοδροµίας

3.1

Υποψηφιότητα και ανακοίνωση

3.1.1

Κάθε σωµατείο - µέλος έχει δικαίωµα να θέσει την υποψηφιότητά του για την οργάνωση
αγώνων του εθνικού πρωταθλήµατος σύµφωνα µε τους δηµοσιευµένους από την ΕΟΧΑ
αγώνες.

3.1.2

Για όλους τους άλλους αγώνες, οι εγγραφές για να συµπεριληφθούν στο εθνικό πρωτάθληµα
της ΕΟΧΑ πρέπει να γίνουν ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ και ύστερα από
αίτηση των σωµατείων - µελών ή άλλων οργανισµών και φορέων.

3.1.2.1

Οι αιτήσεις των συλλόγων πρέπει να σταλούν στην ΕΟΧΑ σε καθορισµένη, από την ΕΟΧΑ,
ηµεροµηνία.

3.1.2.2

Κατανοµή και ορισµός των αγώνων
Κατανοµή των αγώνων του εθνικού πρωταθλήµατος γίνεται σε σύσκεψη του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ
που πραγµατοποιείται ετησίως, πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.
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3.1.2.3

Πιστοποιήσεις (Homologations)
Οι αγώνες του εθνικού πρωταθλήµατος µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο σε στίβους
αγώνων που είναι πιστοποιηµένοι από την ΕΟΧΑ ή/και την FIS.
Ο αριθµός πιστοποιητικού έγκρισης (homologation Νο) πρέπει να αναφέρεται κατά την
υποψηφιότητα για την ανάλυψη ενός αγώνα.

3.1.2.4

Δηµοσίευση του Πρωταθλήµατος
Το εθνικό πρωτάθληµα δηµοσιεύεται από την ΕΟΧΑ τουλάχιστον ένα µήνα πριν την έναρξη
των αγώνων στο διαδίκτυο και επίσηµο ιστιοχώρο της ΕΟΧΑ. Επίσης µπορεί να αποστέλνεται
στα σωµατεία-µέλη ταχυδροµικώς (ηλεκτρονικά ἠ/και έντυπα).
Αλλαγές δύναται να πραγµατοποιηθούν ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ. Οι αλλαγές
γνωστοποιούνται στα σωµατεία - µέλη εγκαίρως.

3.1.2.5

Αναβολές
Σε περίπτωση αναβολής ενός αγώνα που περιλαµβάνεται στο επίσηµο πρόγραµµα, η ΕΟΧΑ
πρέπει να ενηµερωθεί εγκαίρως και µία νέα πρόσκληση πρέπει να σταλεί στα σωµατεία-µέλη.

3.1.2.6

Τέλη
Εκτός από την ετήσια συνδροµή, ένα τέλος διοργάνωσης αγώνα µπορεί να καθοριστεί από την
ΕΟΧΑ.

3.1.3

Διορισµός Διοργανωτή αγώνων
Σε περίπτωση που η ΕΟΧΑ διορίζει έναν διοργανωτή αγώνων, η σχετική τυποποιηµένη αίτηση
του σωµατείου αποτελεί γραπτή συµφωνία.

3.2

Οργάνωση των αγώνων σε άλλη Χώρα
Αγώνες µε διοργανωτές ελληνικά σωµατεία - µέλη της ΕΟΧΑ που οργανώνονται σε
Χιονοδροµικά Κέντρα αλλοδαπής χώρας µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο µε έγκριση της
ΕΟΧΑ.

4

Δελτίο αθλητού

4.1

Το έτος της κάρτας αθλητού ΕΟΧΑ αρχίζει την 1η Ιουλίου και τελείωνει στις 30 Ιουνίου του
επόµενου έτους.

4.2

Ένας αθλητής για να έχει τη δυνατότητα συµµετοχής σε αγώνες πρέπει να έχει Δελτίο αθλητή
θεωρηµένο από το σύλλογο του και από γιατρό. Αυτό το δελτίο ισχύει για τους αγώνες του
Εθνικού Πρωταθλήµατος και για το χρονικό διάστηµα που ισχύουν τα δελτία της ΕΟΧΑ.

4.2.1

Όλοι οι αθλητές έχουν υποχρέωση να υποβληθούν σε σοβαρή ιατρική εξέταση για να
διαπιστωθεί η ικανότητα τους να συµµετέχουν σε αγώνες χιονοδροµίας.

4.2.2

Όλοι οι αθλητές έχουν υποχρέωση να συνάψουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο για προσωπικά
ατυχήµατα κατά τη συµµετοχή τους σε αγώνες ή προπονήσεις χιονοδροµίας.

4.2.3

Για την έκδοση του Δελτίου Αθλητή και την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται επάνω,
υπεύθυνος είναι ο Σύλλογος που την εκδίδει.

4.43

Όταν ένας αθλητής αλλάξει σύλλογο (µεταγραφή) ο καινούριος σύλλογος θα πρέπει εκδόσει
νέο δελτίο αθλητή

5

Δικαίωµα συµµετοχής των αθλητών

5.1

Η ΕΟΧΑ δεν θα εκδόσει Δελτίου Αθλητού σε οποιονδήποτε αθλητή που:

5.1.1

έχει συµπεριφερθεί µε έναν ανάρµοστο ή αντιαθλητικό τρόπο ή δεν έχει τηρήσει τον ιατρικό
κώδικα του Αθλητικού Νόµου ή τους κανόνες ελέγχου για ναρκωτικές ουσίες
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5.1.2

δέχεται ή έχει δεχτεί, άµεσα ή έµµεσα, οποιεσδήποτε χρηµατικές πληρωµές για τη συµµετοχή
του σε αγώνες,

5.1.3

δέχεται ή έχει δεχτεί βραβείο υψηλότερης αξίας από αυτή που καθορίζεται από το άρθρο 19,

5.1.4

επιτρέπει ή έχει επιτρέψει να χρησιµοποιείται το όνοµά του, τίτλος ή µεµονωµένη εικόνα του
για διαφήµιση, εκτός αν το σωµατείο του ή ΕΟΧΑ είναι συµβαλλόµενο µέρος στη σύµβαση
για την χρηµατοδότηση, χορήγηση εξοπλισµού ή διαφηµίσης.

5.1.5

εν γνώσει του συναγωνίζεται ή έχει συναγωνισθεί µε άλλον αθλητή που δεν πληρεί τις
προϋποθέσεις των κανονισµών της ΕΟΧΑ, εκτός εάν:

5.1.5.1

ο αγώνας εγκρίνεται από την ΕΟΧΑ, ή τη FIS και ο αγώνας αναγγέλλεται Ανοιχτός (open),

5.1.6

δεν έχει Δελτίο αθλητή

5.1.7

είναι κάτω από αναστολή.

5.2

Με την έκδοση του Δελτίου Αθλητού και της δήλωσης συµµετοχής σε αγώνα, το σωµατείο που
ανήκει ο αθλητής επιβεβαιώνει ότι υπάρχει έγκυρη και ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη του
αθλητή σε ισχύ για ατύχηµα στην προπόνηση και στον αγώνα και αναλαµβάνει την πλήρη
υπευθυνότητα της.

6

Υποχρεώσεις και δικαιώµατα των αθλητών
Αθλητές ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, αγώνα, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού
προσανατολισµού, ικανότητας ή ειδκών αναγκών έχει το δικαίωµα της συµµετοχής στα
χιονοδροµικά αθλήµατα σε ασφαλή περιβάλλον προστατευµένο από καταχρήσης.
Η ΕΟΧΑ ενθαρρύνει όλα τα µέλη της να αναπτύξουν πολιτικές που προστατεύουν και
προάγουν την ευηµερία των παιδιών και των νέων.

6.1

Οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι γνωρίζουν τους κανονισµούς της ΕΟΧΑ και πρέπει να
συµµορφώνονται µε τις πρόσθετες υποδείξεις της Ελλανόδικης Επιτροπής.

6.2

Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να αγωνιστούν κάτω από την επιρροή απαγορευµένων ουσιών.

6.3

Οι αθλητές έχουν το δικαίωµα να πληροφορούν την Ε.Ε. για θέµατα ασφάλειας σε πίστες
προπόνησης ή αγώνων.

6.4

Αθλητές που δεν παρευρίσκονται στις τελετές απονοµής βραβείων χωρίς δικαιολογία χάνουν
την αξίωσή τους σε οποιοδήποτε βραβείο συµπεριλαµβανοµένου χρηµατικού έπαθλου.
Σε εξαιρετικές περιστάσεις, ο αθλητής µπορεί να αντιπροσωπεύεται από ένα άλλο µέλος της
οµάδας του, αλλά αυτό το πρόσωπο δεν έχει κανένα δικαίωµα να λαβεί τη θέση του στο βάθρο
των νικητών.

6.5

Οι αθλητές πρέπει να έχουν πρέπουσα συµπεριφορά στα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής,
εθελοντές, στελέχη και το κοινό.

6.6

Υποστήριξη για τους αθλητές
Ένας αθλητής που έχει ένα έγκυρο Δελτίο Αθλητού µπορεί να δεχτεί:

6.6.1

πλήρη αποζηµίωση για το κόστος ταξιδιού προς το χώρο προπόνησης και αγώνα,

6.6.2

πλήρη αποζηµίωση για τη στέγαση κατά τη διάρκεια της προπόνησης και αγώνα,

Σελίδα 6

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
6.5.3

κάλυψη µικροεξόδων (χαρτζιλίκι)

6.5.4

αποζηµίωση για την απώλεια εισοδήµατος σύµφωνα µε αποφάσεις της ΕΟΧΑ ή του σωµατείου
του. Η αποζηµίωση δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό που θα κέρδιζε ο αθλητής στο ίδιο
διάστηµα αν εργαζόταν.

6.5.5

κοινωνική ασφάλιση συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας για προπόνηση και αγώνα,

6.5.6

υποτροφίες (ορίζονται από την ΓΓΑ ή την ΕΟΕ ή την ΕΟΧΑ).

6.7

Η ΕΟΧΑ µπορεί να εξασφαλίσει αποθεµατικά κεφάλαια για την εκπαίδευση και µελλοντική
σταδιοδροµία ενός αθλητή όταν αποσυρθεί από την ενεργό αθλητική του σταδιοδροµία.
Ο αθλητής δεν έχει καµία αξίωση σε αυτά τα κεφάλαια τα οποία θα διανεµηθούν µόνο
σύµφωνα µε την κρίση και απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ.

6.8

Στοιχήµατα
Αθλητές, προπονητές και γενικά στελέχη οµάδων απογορεύεται να στοιχηµατίζουν στο
αποτέλεσµα ενός αγώνα που συµµετέχουν.

7

Εγγυοδοσίες (Χορηγίες) και Διαφήµιση

Ως διαφήµιση νοείται η µονοµερής επικοινωνία και µετάδοση πληροφοριών µε πειστικό τρόπο
για προϊόντα και υπηρεσίες ή ιδέες όπου ο διαφηµιζόµενος είναι εµφανής. Η χορηγία παρέχει
στο σωµατείο την ευκαιρία να έχει άµεση παροχή βοήθειας.

7.1

Όλα τα διαφηµιστικά και χορηγικά δικαιώµατα των αγώνων του εθνικού πρωταθλήµατος
ανήκουν στην ΕΟΧΑ.

7.2

Αν ο ίδιος Σύλλογος κατά τη διάρκεια της περιόδου έχει αναλάβει από την ΕΟΧΑ να
οργανώσει αγώνα του Εθνικού Πρωταθλήµατος τότε ο Σύλλογος είναι υποχρεωµένος να πάρει
έγκριση από το ΔΣ της ΕΟΧΑ για την οποιαδηποτε ενέργεια που αφορά διαφηµιστικές
υπηρεσίες στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΟΧΑ έχει δικαίωµα
να απαγορεύσει κατά την διάρκεια του αγώνα, "και µόνον", την διαφήµιση προϊόντων ακόµη
και αν ο διαφηµιζόµενος έχει αναγνωριστεί σαν επίσηµος προµηθευτής του Συλλόγου.

7.3

Σε αγώνες κυπέλλων ή σειράς αγώνων είναι δυνατή η χρήση χορηγικών τίτλων εφόσον έχουν
την έγκριση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ. Η επιλογή του χορηγικού τίτλου θα πρέπει να προβάλει και
να αναβαθµίζει την εικόνα του αθλήµατος που αφορά. Τα έσοδα από µια τέτοιου είδους
συµφωνία θα πρέπει επενδύεται για την επαγγελµατική οργάνωση των αγώνων.

7.4

Όλα τα διαφηµιστικά και εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να
συµµορφώνονται µε τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τους κανονισµούς
διαφήµισης της διεθνής οµοσπονδίας (FIS ή ΙΒU).

7.5

Χορηγίες απο στοιχηµατικές εταιρείες

7.5.1

Η ΕΟΧΑ δεν διανέµει δικαιώµατα τίτλων σε στοιχηµατικές εταιρείες

7.5.2

Χορηγίες σε αγώνες από στοιχηµατικές εταιρείες επιτρέπονται σύµφωνα µε το άρθρο 7.4

7.5.3

Διαφηµίσεις από στοιχηµατικές εταιρείες ή άλλες στοιχηµατικές δραστηριότητες ή µε αθλητές
(κύριος χορηγός, αγωνιστικά ρούχα, νούµερα εκκίνησης) είναι απαγορευµένα µε εξαίρεση
στοιχηµατικές εταιρείες που δραστηροποιούνται σε µη αθλητικά γεγονότα.

7.6

Ένας σύλλογος µπορεί να κάνει συµβόλαια µε εµπορικές εταιρείες ή οργανισµούς σχετικά µε
την προµήθεια εξοπλισµού και χρήση διαφηµίσεων αυστηρά µέσα στα πλαίσια που
καθορίζονται από την ΕΟΧΑ και την ΕΟΕ. Αυτό µε την προϋπόθεση ότι η εταιρεία ή ο
οργανισµός αναγνωρίζεται σαν επίσηµος προµηθευτής ή χορηγός του ενδιαφερόµενου
συλλόγου. Απαγορεύεται η διαφήµιση µε πορτραίτα, φωτογραφίες ή ονόµατα αθλητών της
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ΕΟΧΑ µε οποιοδήποτε αθλητή, που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις των κανονισµών της ΕΟΧΑ
και της ΕΟΕ.
Επίσης, διαφήµιση από τους αθλητές προιόντων όπως καπνό ή αλκολούχα προϊόντα ή
φάρµακα (ναρκωτικές ουσίες) είναι απαγορευµένη.
7.7

Όλες οι παροχές τέτοιων συµβολαίων πρέπει να δίνονται στο σύλλογο και κανείς αθλητής δεν
µπορεί να πάρει ποσοστό από τέτοιου είδους παροχές εκτός από τις παροχές που αναφέρονται
στο άρθρο 6. Η ΕΟΧΑ µπορεί σε οποιοδήποτε χρόνο να ζητήσει αντίγραφο της συµφωνίας.

7.8

Τα εφόδια, ο εξοπλισµός και τα υλικά που προµηθεύονται αθλητές πρέπει να είναι σύµφωνα
µε το άρθρο 8, όσο αφορά τα λογότυπα και τα εµπορικά σήµατα.
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Αγωνιστικός Εξοπλισµός και εµπορικά σήµατα

8.1

Μόνο ο αγωνιστικός εξοπλισµός, σύµφωνα µε τους κανόνες της ΕΟΧΑ και της FIS για τη
διαφήµιση, µε εγκεκριµένα εµπορικά σήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον αθλητή.
Ασεµνα ονόµατα ή/και σύµβολα στον ιµατισµό και τον εξοπλισµό είναι απαγορευµένα.

8.1.1

Σε όλους τους αγώνες του εθνικού πρωταθλήµατος που είναι στο πρόγραµµα αγώνων της
ΕΟΧΑ, απαγορεύεται η εµπορική διαφήµιση (πέδιλα/σανίδα, µπαστούνια, µπότες, κράνος,
γυαλιά, όπλα κλπ) στη διάρκεια της επίσιµης απονοµής.
Επιτρέπεται όµως η φωτογράφιση των νικητών στο βάθρο µε τον εξοπλισµό τους, µετά την
επίσηµη τελετή απονοµής των επάθλων.

8.1.2

Σε όλους τους αγώνες του επίσιµου πρωταθλήµατος, ο αθλητής επιτρέπεται να πάρει τον
παρακάτω εξοπλισµό στο βάθρο των νικητών:
Πέδιλα
Μπότες αγωνιστικές τις οποίες θα πρέπει να φοράει. Γενικότερα κάθε είδος παπουτσιού θα
πρέπει µόνο να το φοράει στο πόδι και πουθενά αλλού (όπως γύρω από τον λαιµό).
Μπαστούνια: όχι γύρω από τα σκι, κανονικά στο άλλο χέρι
Γάντια: γύρω από τον λαιµό ή να τα φορά
Κράνος: εαν το φορά µόνο στο κεφάλι
Ιµἀντες των πέδιλων: µέχρι δύο µε το όνοµα του προµηθευτή των πέδιλων ή εταιρείας κεριών.
Στο Σκι Αντοχής συνδετήρες για τα µπαστούνια. Ένα συνδετήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεἰ
για να κρατά τα δύο µπαστούνια µαζί. Ο συνδετήρας θα είναι στο πλάτος των δύο πέδιλων, όχι
πλατύτερο από 4 εκ. Το ύψος µπορεί να είναι 10 εκ. Η µακρυά πλευρά θα πρέπει να είναι
παράλληλη µε τα µπαστούνια. Το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή µπορεί να καλύπτει όλη
την επιφάνεια του κλίπ.
Άλλα είδη εξοπλισµού είναι απαγορευµένα: τσάντες µε λουριά στη µέση, τηλέφωνα,
µπουκάλια, σακίδια κλπ.

8.1.3

Μια ανεπίσηµη παρουσίαση (τελετή λουλουδιών) των νικητών αµέσως µετά από τον αγώνα,
στον χώρο του αγώνα ακόµη και πριν λήξει ο χρόνος ενστάσεων, είναι επιτρεπτή και µε ευθύνη
των οργανωτών. Στην περίπτωση αυτή οι νικητές θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά τον
αριθµό εκκίνησης.

8.1.4

Ο αθλητής πρέπει να φορά υποχρεωτικά το νούµερο εκκίνησης σε ορατό µέρος ή την επίσηµη
αθλητική περιβολή σε διαπιστευµένες και καθορισµένες περιοχές και θέσεις
(συµπεριλαµβανοµένων των χώρων παρουσίασης των νικητών και τηλεοπτικών συντεύξεων).
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8.2

Εµπορικά λογότυπα
Κάθε είδος εµπορικού λογότυπου (σήµατα ή ονόµατα εταιρειών) σε κάθε κοµµάτι του
χιονοδροµικού εξοπλισµού, θα έχουν την ίδια µορφή και σχήµα, όπως στα προϊόντα της
εταιρείας που διατίθενται στο ελεύθερο εµπόριο. Αν κάτι δεν αναφέρεται διαφορετικά στις
ειδικές διατάξεις, τα κατατεθέντα σήµατα και ονόµατα εταιρειών (µάρκες) θα είναι
αποκλειστικά αυτά του κατασκευαστή του προϊόντος, και ο σύλλογος σε συνεννόηση µε την
ΕΟΧΑ αν επιθυµεί, µπορεί να αποφασίσει το χώρο τοποθέτησης ενός εµπορικού λογότυπου.

8.2.1

Οι τεχνικές προδιαγραφές για το µέγεθος, την µορφή και τον αριθµό των εµπορικών σηµάτων
που θα εµφανίζονται στον εξοπλισµό των αθλητών θα ακολουθούν τους διεθνείς κανονισµούς
που ορίζει ετησίως οι FIS και ΙΒU.

8.2.2

Οποιοσδήποτε αθλητής παραβιάζει αυτούς τους κανόνες υπόκειται σε κηρώσεις σύµφωνα µε
το άρθρο 23. Η προσβολή για την οποία µια κήρωση µπορεί να ισχύσει και µια τιµωρία
µπορεί να υποβληθεί ορίζεται ως συµπεριφορά που αποτελεί παραβίαση ή µη των αγωνιστικών
κανόνων.

8.2.3

Εάν σωµατείο αποτυγχάνει να επιβάλει αυτούς τους κανόνες, η ΕΟΧΑ µπορεί να λάβει άµεσα
µέτρα για την αναστολή του Δελτίου του αθλητή. Ο ενδιαφερόµενος αθλητής ή/και το
σωµατείο έχει το δικαίωµα να κάνει έφεση πριν την τελική απόφαση.

8.2.4

Αν ένας διαφηµιστής εκµεταλλεύεται τη χρήση του ονόµατος, τίτλου ή ατοµικής φωτογραφίας
ενός αθλητή, σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε διαφήµιση, προτροπή ή πώληση προϊόντων χωρίς
την έγκριση ή την επίγνωση του αθλητή, ο αθλητής µπορεί να εξουσιοδοτήσει το σύλλογο του
ή την ΕΟΧΑ, να πάρει τα νόµιµα µέτρα κατά του διαφηµιστή. Αν ο αθλητής αρνηθεί να δώσει
αυτή την εξουσιοδότηση η ΕΟΧΑ θεωρεί ότι η διαφήµιση είχε γίνει µε την έγκριση του.

8.2.5

Το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ θα πρέπει να ενηµερώνεται για παραβάσεις ή παραβιάσεις των κανόνων
αυτών που έχουν πραγµατοποιηθεί προς όφελος ενός αθλητή, χορηγίας και διαφήµισης και
υποστήριξης των αθλητών, και επανεξετάζει τα µέτρα που θα ληφθούν για την αντιµετώπιση
τέτοιων συµβάντων.
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Εκµετάλευση των ηλεκτρονικών ΜΜΕ δικαιωµάτων

9.1

Δικαιώµατα της ΕΟΧΑ
Κάθε σωµατείο µέλος που ανήκει στην ΕΟΧΑ και µόνο αυτό, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν
συµβόλαια που έχουν σχέση µε ΜΜΕ δικαιώµατα των χιονοδροµικών αγώνων που οργανώνει
ένα σωµατείο, µε εξαίρεση τους αγώνες ΠΑΧ.

9.1.1

Προβολή
Τα συµβόλαια θα ετοιµάζονται µε την επίβλεψη της ΕΟΧΑ µε πρόθεση την ευρεία προβολή
και έκθεση των χιονοδροµικών αθληµάτων.

9.1.2

Προσέγγιση στις εκδηλώσεις
Σε όλους τους αγώνες την προσεγγιση σε χώρους ΜΜΕ την έχουν µονο εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα. Προταιρεώτητα πρέπει να δίνεται σε κατώχους δικαιωµάτων και θα πρέπει να
αποφεύγεται ο συνοστισµός και η κατάχρηση προσέγγισης από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.

9.1.4

Έλεγχος από την ΕΟΧΑ
Το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ είναι αρµόδιο να ελέγχει την εφαρµογή του άρθρου 9.2 σε κάθε οργανωτή.
Οποιεσδήποτε συµφωνίες πέρα από όσα αναφέρθηκαν και που θίγουν τα συµφέροντα της
ΕΟΧΑ, του Οργανωτή ή Συλλόγου, θα πρέπει να περιορίζονται ανάλογα από την ΕΟΧΑ.

9.1.5

Ορισµοί
Στο πλαίσιο του κανόνα αυτού θα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
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Ηλεκτρονικά ΜΜΕ Δικαιώµατα εννοείται τα δικαιώµατα για Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Ιντερνετ
και Κινητές συσκευές.
Τηλεοπτικά δικαιώµατα εννοείται η διανοµή των τηλεοπτικών εικόνων, ψηφιακά και αναλογικά
περιλαµβάνοντας βίντεο και εικόνα, µέσω της επίγειας εκποµπής, δορυφορική, καλωδιακή, ίνα
ή σύρµα για δηµόσια και ιδιωτική προβολή στις τηλεοπτικές οθόνες. Πληρωµή ανά θέαση,
συνδροµές, διαδραστική τηλεόραση, υπηρεσία video on demand, IPTV ή παρόµιες τεχνολογίες
επίσης περιλαµβάνονται στον ορισµό.
Ραδιοφωνικά δικαιώµατα, εννοείται η διανοµή και λήψη των ραδιοφωνικών προγραµµάτων,
αναλογικά ή ψηφιακά, στον αέρα, µε ενσύρµατα ή µέσω καλωδίου µε συσκευές, τόσο
σταθερών όσο και φορητών.
Ιντερνετ, εννοείται η πρόσβαση σε εικόνες και ήχους µέσω διασυνδεδεµένων δικτύων
υπολογιστών
Κινητές και Φορητές συσκευές, εννοείται η πρόβλεψη των εικόνων και ήχων, µέσω χειριστών
τηλεφώνων, εισπρακτέων στο κινητό τηλέφωνο ή σε άλλες µη σταθερές συσκευές, όπως
Προσωπικών Ψηφιακών Βοηθών.
9.2
9.2.1

9.2.2

Τηλεόραση
Πρότυπα παραγωγής και προβολής των αγώνων
Από την άποψη των συµφωνιών, σύµφωνα µε το άρθρο 9, µε µια τηλεόραση ή διαφηµιστικό
πρακτορείο, προσοχή πρέπει να δωθεί στην ποιότητα των µεταδόσεων και ειδικότερα όσο
αφορά τα ακόλουθα:
• Κορυφαία ποιότητα και βέλτιστη παραγωγή στο οποίο ο αθλητισµός είναι το κεντρικό
θέµα.
• Επαρκής σεβασµός και παρουσίαση της διαφήµισης και των χορηγών του αγώνα.
• Μετάδοση στα καλύτερα δυνατά τηλεοπτικά κανάλια που προσφέρουν τις µέγιστες πιθανές
κλίµακες ακρόασης και τηλεθέασης .
• Οι µεταδόσεις πρέπει πρωτίστως να προβάλλονται στις τοπικές περιοχές που
πραγµατοποιούνται οι αγώνες και υπάρχει έντονο τηλεοπτικό ενδιαφέρον και στη συνέχεια
πανελλαδικά.
• Η τηλεοπτική µετάδοση πρέπει να περιλαµβάνει το επίσηµο λογότυπο της ΕΟΧΑ,
πληροφορίες για την χρονοµέτρηση, στοιχεία και αποτελέσµατα.
Σύντοµες τηλεοπτικές αναφορές
Τηλεοπτικές αναφορές και πληροφορίες που δεν διαρκούν περισσότερο από τρία λεπτά
εξαιρούνται από τους ανωτέρω όρους. Τέτοιες αναφορές, αν είναι δυνατόν, πρέπει να
παράγονται από τον Οργανωτή και να τεθούν στη διάθεση άλλων δίκτυων, µε την προϋπόθεση
ότι τέτοιες ταινίες δεν µπορούν να παρουσιαστούν πριν ο κάτοχος των δικαιώµατων έχει
παρουσιάσει το γεγονός και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από 72 ώρες µετά από το
γεγονός.
Προκειµένου να ενισχυθεί αυτός ο κανόνας µόνο οι κάτοχοι δικαιώµατων θα έχουν πρόσβαση
στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.

9.3

Ραδιόφωνο
Η προβολή των αγωνιστικών εκδηλώσεων µέσω ραδιοφωνικών προγραµµάτων θα πρέπει να
ενθαρύνεται µε τη διαθέσιµη διαπίστευση των ραδιοφωνικών παραγωγών. Η πρόσβαση στους
χώρους των αγώνων µπορεί να γίνει µόνο στους ραδιοφωνικούς σταθµούς που έχουν επίσηµες
εξουσιοδοτήσεις από αυτούς που κατέχουν τα διαφηµιστικά δικαιώµατα του αγώνα και µε
αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή ραδιοφωνικών προγραµµάτων. Με τη σύµφωνη γνώµη των
κατόχων των δικαιωµάτων οι παραγωγές µπορούν να διανεµηθούν στην ιστοσελίδα του
ραδιοφωνικού σταθµού.

9.4

Διαδίκτυο (internet)
Οι κάτοχοι των δικαιωµάτων ή άτοµα µε εξουσιοδότηση από τους κατόχους ή την ΕΟΧΑ
µπορούν να χρησιµοποιήσουν υλικό των αγωνιστικών εκδηλώσεων της ΕΟΧΑ και να το
προβάλουν ηλεκτρονικά χωρίς αλλαγές στο προτότυπο πρόγραµµα.
Η παραγωγή υλικών βίντεο ή ήχων που έχουν παραχθεί από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα ή από
µη κατόχους δικαιωµάτων δεν είναι νόµιµη και επιτρεπτή και επιφέρει νοµικές συνέπεις. Η
ΕΟΧΑ και οι κάτοχοι των δικαιωµάτων µπορούν να δώσουν άδεια παραγωγής και προώθηση
για µη εµπορική χρήση υπό τις παρακάτω προυποθέσεις.
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α) Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τηλεοπτική προβολή των αγώνων µπορεί να γίνει
παραγωγή και προβολή βίντεο µέχρι 30 δευτ. ανα αγώνισµα.
β) Στην περίπτωση που υπάρχει τηλεοπτική ζωντανή αναµετάδοση των αγώνων, µπορεί να
γίνει παραγωγή και προβολή βίντεο προβολή βίντεο µέχρι 30 δευτ. ανα αγώνισµα και όχι
αργότερα από 48 ώρες, µετά το γεγονός.
9.5

Κινητές και φορητές συσκευές
Στην περίπτωση που τα δικαιώµατα των κινητών και φορητών συσκευών έχουν απονεµηθεί, οι
κάτοχοι των δικαιωµάτων είναι ελέυθερη να παράγουν το περιεχόµενο που επιθυµούν και
καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών.
Στην περίπτωση που τα δικαιώµατα δεν έχουν πωληθεί, µικρές προβολές εως 20
δευτερολέπτων µπορούν να παραχθούν για την περίοδο των 48 ωρών.

9.6

Το άρθρο 9 περιέχει τους βασικούς κανόνες της ΕΟΧΑ. Το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ µπορεί να
αναπροσαρµόσει τους κανόνες και να αποφασίσει ένα πλαίσιο λειτουργίας προσαρµοσµένο
στις νέες ανάγκες και συνθήκες.

9.7

Δικαιώµατα κινηµατογράφισης
Συµφωνία µεταξύ ενός παραγωγού ταινιών ή εταιρείας και ενός σωµατείου σχετικά µε την
καταγραφή ταινιών που αφορούν αγώνες του εθνικού πρωταθλήµατος πρέπει να εγκριθεί από
το Δ. Σ. της ΕΟΧΑ, εάν οι ταινίες πρόκειται να παρουσιαστούν για εµπορικούς λόγους.
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Οργάνωση του αγώνα

11

Η Οργάνωση

11.1.

Ο διοργανωτής

11.1.1

Ο διοργανωτής ενός αγώνα ΕΟΧΑ είναι το σωµατείο ή η οµάδα προσώπων (Ο.Ε.) που κάνει
τις απαραίτητες προετοιµασίες και άµεσα πραγµατοποιει την εκτέλεση του αγώνα στο
χιονοδροµικό κέντρο.

11.1.2

Εάν η ίδια η ΕΟΧΑ δεν είναι ο διοργανωτής του αγώνα, µπορεί να αναθέσει σε σύλλογο µέλος
να είναι ο διοργανωτής .

11.1.3

Ο διοργανωτής πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα διαπιστευµένα πρόσωπα δέχονται τους κανόνες
σχετικά µε τους αγώνιστικούς κανονισµούς και τις αποφάσεις της ελλανόδικής επιτροπής.

11.2

Η οργανωτική Επιτροπή
Η οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από εκείνα τα µέλη (φυσικά ή νοµικά πρόσωπο) τα οποία
εξουσιοδοτούνται από το διοργανωτή και από την ΕΟΧΑ. Φέρνουν τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του διοργανωτή.

11.3

Διοργανωτές που πραγµατοποιούν αγώνες περιλαµβάνοντας αθλητές µη κατάλληλους σχετικά
µε το άρθρο 6 παραβιάζουν τους προβλεπόµενους κανονισµούς και το Διοικητικό Συµβούλιο
της ΕΟΧΑ οφείλει να λάβει µέτρα ενάντιον τους.

12

Ασφάλεια

12.1

Ο διοργανωτής πρέπει να καλύψει µε µία ασφάλεια την αστική ευθύνη όλων των µέλων της
Οργανωτικής Επιτροπής . Η ΕΟΧΑ οφείλει να παράσχει στους υπάλληλους και διορισµένους
υπάλληλους, οι οποίοι δεν είναι µέλη της οργανωτικής Επιτροπής (τεχνικούς συµβούλους,
ελεγκτής εξοπλισµού, ιατρικός επόπτης, κ.λπ.), µία ασφάλεια αστικής ευθύνης όταν ενεργούν
εξ ονόµατος της ΕΟΧΑ.

12.2

Πριν από την πρώτη µέρα του αγώνα ή της προπόνησης, ο διοργανωτής πρέπει να έχει στη
κατοχή του µια βεβαίωση που έχει εκδοθεί από µία αναγνωρισµένη επιχείρηση ασφάλειας και
να την παρουσιάσει στον τεχνικό Εκπρόσωπο.
Σελίδα 11
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12.3

13

Όλοι οι αθλητές που συµµετέχουν στους αγώνες της ΕΟΧΑ πρέπει να έχουν µία ασφάλεια
ατυχήµατος σε ισχύ µε ικανοποιητικά ποσά καλύψης ατύχηµατος, µεταφοράς και δαπάνων
διάσωσης συµπεριλαµβανοµένων των κινδώνων αγώνων. Τα σωµατεία είναι αρµόδια για
επαρκή ασφαλιστική κάλυψη όλων των αθλητών τους που στέλνονται και εγγραφονται από τα
ίδια για συµµετοχή σε αγώνες. Τα σωµατεία ή οι αθλητές πρέπει να είναι σε θέση να
παρουσιάσουν απόδειξη της αντίστοιχης ασφαλιστικής κάλυψης οποτεδήποτε κατόπιν
αιτήσεως της ΕΟΧΑ, ένος από τους αντιπροσώπους της ή της οργάνωτικής επιτροπής.

Πρόγραµµα

Για κάθε αγώνα που είναι στο πρόγραµµα αγώνων ΕΟΧ πρέπει να τυπώνεται και να
δηµοσιεύεται ένα πρόγραµµα που θα πρέπει να έχει τα εξής πληροφοριακά στοιχεία::

13.1

ηµεροµηνία και θέση των αγώνων, µε τις πληροφορίες για την περιοχή και τους καλύτερους
τρόπους πρόσβασης σε αυτούς,

13.2

τεχνικά στοιχεία όσον αφορά τους ατοµικούς αγώνες και όροι συµµετοχής,

13.3

τα ονόµατα των κυριώτερων στελεχών

13.4

χρόνος και τόπος για την πρώτη συνεδρίαση των αρχηγών οµάδων και την κλήρωση,

13.5

χρονοδιάγραµµα για την αρχή της επίσηµης προπόνησης και οι χρόνοι εκκίνησης,

13.6

το µέρος τοποθέτησης του πίνακα ανακοινώσεων για τα επίσηµα και ανεπίσηµα
αποτελέσµατα,

13.7

χρόνος και τόπος της τελετής απονοµής βραβείων,

13.8

τελική ηµεροµηνία και διεύθυνση αποστολής της δήλωσης συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου
του τηλεφώνου, τέλεφαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
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Ανακοινώσεις

14.1

Η οργανωτική Επιτροπή πρέπει να δηµοσιεύσει ανακοίνωση για την εκδήλωση. Πρέπει να
περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 13.

14.2

Οι διοργανωτές δεσµεύονται στον περιορισµό του αριθµού των συµµετεχόντων από τους
κανόνισµούς και τις αποφάσεις της FIS. Μια περαιτέρω µείωση των συµµετεχόντων είναι
δυνατή κάτω από τον άρθρο 2.1, υπό τον όρο ότι καθίσταται σαφές στην ανακοίνωση.

14.3

Αναβολές ή µαταιώσεις των αγώνων και αλλαγές στο πρόγραµµα πρέπει να ανακοινωθούν
αµέσως µε τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τέλεφαξ στην FIS, σε όλους τους
προσκεκληµένους ή στις Εθνικές Οµοσπονδίες που δήλωσαν συµµετοχή και στον διορισµένο
TΕ της FIS. Αγώνες που µεταφέρονται σε µία νωρίτερη ηµεροµηνία πρέπει να εγκριθούν από
την FIS.

15

Δηλώσεις συµµετοχής

15.1

Όλες οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να σταλούν έτσι ώστε η οργανωτική Επιτροπή τις
λαµβάνει πριν από την τελική ηµεροµηνία δήλωσης. Οι διοργανωτές πρέπει να έχουν τελικό
και πλήρη κατάλογο το αργότερο έως 24 ώρες πριν από την αρχική κλήρωση.

15.2

Τα σωµατεία δεν µπορούν να δηλώσουν την συµµετοχή των ίδιων αθλητών σε περισσότερους
από έναν αγώνα κατά την ίδια ηµεροµηνία. Αν αυτός ο κανόνας παραβιαστεί ο υπεύθυνος
σύλλογος θα έχει κυρώσεις.
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15.3

Μόνο τα σωµατεία έχουν δικαίωµα να δηλώσουν συµµετοχής σε αγώνες. Οι δηλώσεις γίνονται
µόνο στα επίσηµα έντυπα της ΕΟΧΑ. Κάθε δήλωση συµµετοχής, πρέπει να περιλαµβανει:

15.3.1

κωδικός αριθµός, επώνυµο, όνοµα, έτος γέννησης, σωµατείο

15.3.2

Ακριβή προσδιορισµό των αγωνισµάτων στα οποία δηλώνεται συµµετοχή..

15.4

Για τις δήλωσεις συµµετοχής σε αγώνες µε ειδικούς κανονισµούς, συγκεκριµένες εγκύκλιοι θα
καθορίζουν τον τρόπο

15.5

Ο σύλλογος εγγυάται µε τη δήλωση του ότι έχει φροντίσει για την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
ατυχήµατος για την προπόνηση και τους αγώνες, για τον αθλητή που δηλώνει συµµετοχή και
ότι ταυτόχρονα αναλαµβάνει τις ευθύνες για αυτό.
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Συνεδριάσεις των αρχηγών οµάδων

16.1

Ο χρόνος και η θέση της πρώτης συνεδρίασης των αρχηγών οµάδων και της κλήρωσης πρέπει
να αναφέρεται στο πρόγραµµα αγώνων (προκήρυξη). Οι προσκλήσεις για όλες τις άλλες
συνεδριάσεις πρέπει να αναγγελθούν στους αρχηγούς οµάδων στη πρώτη συνεδρίασή τους.
Οι συνεδριάσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να αναγγελθούν σε εύλογο χρόνο.

16.2

Οι αποφάσεις στις συνεδριάσεις αρχηγών οµάδων παίρνονται µε σχετική πλειοψηφία. Ο.Τ.Ε.,
κάθε σύλλογος που εκπροσωπείται, καθώς και ο πρόεδρος, έχουν µία µόνο ψήφο. Η
αντιπροσώπευση µε τον αρχηγό άλλου συλλόγου δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση ισοψηφίας η
ψήφος του προέδρου υπερισχύει.
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Κλήρωση

17.1

Αρχική σειρά εκκίνησης των αθλητών για κάθε αγώνα και κάθε αγώνισµα αποφασίζεται
σύµφωνα µε έναν συγκεκριµένο τύπο µε κλήρωση ή/και σειρά βαθµών.

17.2

Οι αθλητές που δηλώνονται από ένα σωµατείο θα κληρωθούν µόνο υπό τον όρο ότι γραπτές
δηλώσεις συµµετοχής έχουν παραληφθεί από το διοργανωτή πριν από την προθεσµία.

17.3

Ο υπεύθυνος αρχηγός της οµάδας ή ο προπονητής πρέπει να είναι παρών στη συνεδρίαση για
την κλήρωση, εκτός αν την µέρα της κλήρωσης, έχει ειδοποιήσει µε τηλέφωνο, τέλεξ, ή
τηλεγράφηµα τον Τ.Ε. ή τον έφορο αγώνα, ότι οι δηλωµένοι αθλητές θα πάρουν µέρος στον
αγώνα.

17.4

Εάν ένας αθλητής που κληρώθηκε δεν παρουσιαστεί στον αγώνα, ο Τ.Ε. πρέπει να εξακριβώσει
τις αιτίες. Αν αυτό οφείλεται σε διπλή συµµετοχή, πρέπει να ενηµερωθεί η γραµµατεία της
ΕΟΧΑ για να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις

17.5

Οι εκπρόσωποι όλων των συλλόγων που συµµετέχουν πρέπει να κληθούν στην κλήρωση.

17.6

Εάν ένας αγώνας πρέπει να αναβληθεί έστω για 24 ώρες, η κλήρωση πρέπει να επαναληφθεί.
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Δηµοσίευση των αποτελεσµάτων

18.1

Τα ανεπίσηµα και επίσηµα αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν σύµφωνα µε τους κανόνες του
συγκεκριµένου αγωνίσµατος.

18.2

Τα στοιχεία συµµετοχής και χρονοµέτρησης που παράγονται από όλους τους αγώνες της
ΕΟΧΑ είναι στη διάθεση της ΕΟΧΑ, του διοργανωτή, των σωµατείων και συµµετεχόντων για
χρήση στις δικές τους δηµοσιεύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ιστοχώρων. Χρήση των
στοιχείων αυτών σε ιστοχώρους υπόκειται στους όρους που καθορίζονται στις πολιτικές
Διαδίκτυου της ΕΟΧΑ.
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18.3

Πολιτική Διαδίκτυου FIS και Ανταλλαγή των στοιχείων σχετικά µε τους αγώνες FIS

18.3.1

Γενικά
Ως τµήµα της τρέχουσας προώθησης της χιονοδροµίας, η ΕΟΧΑ ενθαρρύνει και εκτιµά
προσπάθειες που καταβάλλονται από σωµατεία να παρέχουν µηνύµατα και πληροφορίες στα
µέλη και στους υποστηρυκτές τους. Όλο και περισσότερο σηµαντικό µέσο για αυτή τη παροχή
πληροφοριών είναι το Διαδίκτυο.
Η ακόλουθη πολιτική έχει καθιερωθεί έτσι ώστε να βοηθηθούν τα σωµατεία µέσω της παροχής
των στοιχείων από τους αγώνες, και να διευκρινίσει ορισµένους όρους που αφορούν τη χρήση
και παρουσίαση των στοιχείων από τους αγώνες της ΕΟΧΑ.

18.3.2

Στοιχεία προγράµµατος αγώνων ΕΟΧΑ
Το πρόγραµµα του εθνικού πρωτάθλήµατος της ΕΟΧΑ αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για
ελεύθερη χρήση απο τα σωµατεία µέλη.
Αυτά τα στοιχεία δεν µπορούν να µεταφερθούν προς τρίτες οργάνωσεις για εµπορική χρήση.

18.3.3

Αποτελέσµατα και Νίκες
Τα σωµατεία µπορούν να λάβουν επίσηµα αποτελέσµατα, αφότου επαληθευτούν από τα
εξουσιοδοτηµένα στελέχη της ΕΟΧΑ.
1. Τα αποτελέσµατα και τα στοιχεία από τους αγώνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο από
τις σωµατεία, διοργανωτές και ιστοχώρους συµµετεχόντων και δεν µπορούν να δοθούν για
εµπορική χρήση σε τρίτα µέρη ή οργανώσεις.
Τα σωµατεία µπορούν να µεταφορτώσουν τα στοιχεία σε δικό τους λογισµικό για την
αξιολόγηση των αποδόσεων, κτλ....
2. Σωµατεία που επιθυµούν να επιδείξουν αποτελέσµατα στους ιστοχώρους τους, αλλά δεν
έχουν µια δοµή βάσεων δεδοµένων για φόρτωση των ακατέργαστων στοιχείων, µπορουν να
δηµιουργήσουν αυτόµατη σύνδεση µε τη σχετική σελίδα Ιστοχώρου της ΕΟΧΑ.
3. Μια αυτόµατη σύνδεση µπορεί να καθιερωθεί στο Ιστοχώρο της ΕΟΧΑ προς όλους τους
ιστοχώρους των σωµατείων, καθώς επίσης και τους σχετικούς ιστοχώρους των βιοµηχανίων
του σκι και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης µετά από σχετικό αιτήµατα.

18.3.4

Πρόσβαση των Διοργανωτών στα αποτελέσµατα
Οι διοργανωτές των αγώνων µπορούν να λάβουν επίσηµα αποτελέσµατα από το τους αγώνες
αφότου έχουν εγκριθεί από τη διαδικασία επαλήθευσης στη βάση δεδοµένων (µητρώο) των
αποτελεσµάτων της ΕΟΧΑ. Η φόρτωση των αποτελεσµάτων είναι µία ηµιαυτοµατοποιηµένη
διαδικασία από τον υπολογιστή που πραγµατοποιείται µετά από το τέλος του αγώνα.
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Έπαθλα

19.1

Τα έπαθλα αποτελούνται από αναµνηστικά είδη, διπλώµατα, επιταγές ή µετρητά. Βραβεία για
κατάρριψη ρεκόρ είναι απαγορευµένα. Ο αριθµός και το είδος του επάθλου αποφασίζεται από
την ΕΟΧΑ και την Ο.Ε.

19.2

Εάν δύο ή περισσότεροι αθλητές τελειώνουν µε το ίδιο χρόνο ή λαµβάνουν τους ίδιους
βαθµούς, θα τους δοθεί η ίδια θέση. Θα απονεµηθούν ίδια βραβεία, τίτλοι ή διπλώµατα. Η
κατανοµή των τίτλων ή των βραβείων µε κλήρωση ή µε έναν άλλο αγώνα δεν επιτρέπεται.

19.3

Όλα τα βραβεία πρόκειται να απονεµηθούν το αργότερο έως την τελευταία µέρα ενός αγώνα ή
µιας ακολουθίας αγώνων.
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Προσωπικό υπηρεσιών, προµηθευτές και αντιπρόσωποι εταιριών
Κατ’αρχή αυτοί οι κανονισµοί ισχύουν για όλα τα αγωνίσµατα, έχοντας υπόψη τους ειδικούς
κανόνες.

20.1

Η Ο.Ε. ενός αγώνα πρέπει να δώσει στον Τ.Ε. µια λίστα των προµηθευτών και των τεχνικών
για τον εξοπλισµό που έχουν πάρει άδεια να βρίσκονται στο χώρο του αγώνα..
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20.2

Είναι απαγορευµένο για τους προµηθευτές και για τα πρόσωπα στην υπηρεσία τους να
διαφηµίσουν µέσα στην περιορισµένη περιοχή ή στην ένδυση σαφώς ορατά εµπορικά σηµάδια
επάνω στον ιµατισµό ή τον εξοπλισµό τους που δεν συµµορφώνονται µε τον άρθρο 207.

20.3

Σύµφωνα µε τους ΚΑΧ και τις εγκυκλίους της ΕΟΧ, για τους προµηθευτές και τους τεχνικούς
εξοπλισµού των εταιρειών, απαγορεύεται να διαφηµίζουν σε ορισµένους χώρους ή να φορούν
εµφανώς εµπορικά σήµατα στα ρούχα τους ή στον εξοπλισµό τους που δεν συµβαδίζουν µε το
άρθρο 211.

20.4

Οι τεχνικοί εξοπλισµού των εταιριών και οι προµηθευτές που σχετίζονται µε τους αγώνες και
έχουν διαπίστευση έχουν διακίωµα πρόσβασης στο χώρο αγώνων.

20.5

Οι διάφοροι τύποι διαπιστευτηρίων

20.5.1

Τεχνικοί εκπρόσωποι, η Ελλανόδικη Επιτροπή, και πρόσωπα που αναφέρονται στον άρθρο

20.3

µε τη σαφώς ορατή διαπίστευση έχουν πρόσβαση στο στίβο αγώνων.

20.5.2

Προσωπικό υπηρεσιών που συνδέεται µε τις οµάδες έχει πρόσβαση στην περιοχή υπηρεσιών
της έκκίνησης και του τερµατισµού. Δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο στίβο αγώνων.

20.5.3

Αντιπρόσωποι επιχείρησεων που αναγνωρίζονται από τους διοργανωτές αλλά δεν έχουν την
διαπίστευση δεν έχουν πρόσβαση στο στίβο αγώνων και στις περιορισµένες περιοχές
υπηρεσιών.
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Ιατρικές εξετάσεις και Ντόπιγκ

21.1

Τα σωµατεία είναι υπεύθυνα για την ικανότητα των αθλητών τους να αγωνιστούν. Όλοι οι
αθλητές, άρρενες και θήλες, οφείλουν να κάνουν µια λεπτοµερή ιατρική εξέταση της υγείας
τους.
Εάν ζητείται από την ιατρική Επιτροπή της ΕΟΧΑ ή οποιοδήποτε αντιπρόσωπό της, οι αθλητές
πρέπει να υποβληθούν σε µια ιατρική εξέταση πριν ή µετά από τους αγώνες.

21.2
21.3

Απαγορεύεται η χρήση ναρκωτικών ουσίων. Οποιαδήποτε παράβαση στους κανονισµούς
αντιντόπιγκ που έχει θεσπίσει η Ελληνική Πολιτεία και οι διεθνείς οργανισµοί, τιµωρείται στα
πλαίσια των διατάξεων ελέγχου για ναρκωτικές ουσίες.

21.4

Ελέγχοι για απαγορευµένες ουσίες µπορεί να πραγµατοποιηθούν σε οποιονδήποτε αγώνα
(καθώς επίσης και εκτός από τον αγώνα). Οι κανόνες και διαδικασίες δηµοσιεύονται στους
κανονισµούς ελέγχου για ναρκωτικές ουσίες της Ελληνικής Πολιτείας και των διεθνών
οργανισµών.

21.5

Γένος του αθλητή
Εάν οποιαδήποτε ερώτηση ή ένσταση προκύπτει ως προς γένος του αθλητή, η ΕΟΧΑ πρέπει να
αναλάβει την ευθύνη για τη λήψη απαραίτητων ενεργείων για να καθορίσει το γένος του
αθλητή.

22

Αγωνιστικός εξοπλισµός

22.1

Ένας αθλητής µπορεί να πάρει µέρος σε αγώνες της ΕΟΧΑ µόνο µε εξοπλισµό που πληροί
τους κανονισµούς της ΕΟΧΑ, για αµιγώς ελληνικούς αγώνες, και της FIS (για διεθνείς
αγώνες). Ο αθλητής είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισµό που χρησιµοποιεί (σανίδες, πέδιλα,
δέστρες, µπότες, αγωνιστικό ρουχισµό, κτλ...). Είναι καθήκον του να ελέγξει ότι ο εξοπλισµός
που χρησιµοποιεί προσαρµόζεται στις προδιαγραφές και γενικές απαιτήσεις ασφάλειας της
ΕΟΧΑ και είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.

22.2

Ο όρος «εξοπλισµός αγώνων» περιλαµβάνει στην ολότητα τους όλα τα είδη των υλικών που
χρησιµοποιεί ο αθλητής σε αγώνες. Στον εξοπλισµό αυτό περιλαµβάνεται ο ρουχισµός, καθώς
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επίσης συσκευές µε τεχνικές λειτουργίες. Όλος ο εξοπλισµός των αγώνων είναι µια
λειτουργική µονάδα.
22.3

Όλες οι νέες επινοήσεις στον τοµέα του αγωνιστικού εξοπλισµού πρέπει να είναι εγκεκριµένες
από την ΕΟΧΑ.
Η ΕΟΧΑ δεν παίρνει καµία ευθύνη για έγκριση νέων τεχνικών επινοήσεων, οι οποίες κατά την
διάρκεια της εισαγωγής µπορεί να περιέχουν άγνωστους κίνδυνους για την υγεία ή να
προκαλούν µια αύξηση του κίνδυνου ατυχηµάτων.

22.4

Οι νέες επινοήσεις πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο την 1η Μαΐου για την επόµενη
περίοδο. Την πρώτη χρονιά οι νέες εφαρµογές µπορούν µόνο να εγκρίνονται προσωρινά για
την επόµενη περίοδο. Οριστικά θα πρέπει να εγκρίνονται πριν από την περίοδο αγώνων που
ακολουθεί.

22.5

Το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ εκδίδει τους κανονισµούς που έχουν σχέση µε τον εξοπλισµό, ύστερα από
πρόταση των τεχνικών επιτροπών (διευκρινήσεις ή περιγραφές των ειδών του εξοπλισµού που
επιτρέπονται). Τεχνικές εφαρµογές που έχουν σκοπό ή που εξυπηρετούν την ουσιαστική
βελτίωση του εξοπλισµού δεν θα πρέπει να εµποδίζονται. Κατά γενική αρχή αφύσικες ή
Τεχνικές ενισχύσεις που µεταβάλλουν την αξία του καλώς αγωνίζεσθαι των αθλητών, ή που
καθιερώνουν µια τεχνητή παρέκλιση της φυσικής προδιάθεσης του ατόµου προς µια µειωµένη
απόδοση, πρέπει να αποκλείονται. Επίσης θα πρέπει να αποκλείεται ο αγωνιστικός εξοπλισµός
που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών ή που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχηµάτων.

22.6

Έλεγχοι
Πριν και κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, διεξάγονται διάφοροι έλεγχοι από τα
µέλη των επιτροπών για τον αγωνιστικό εξοπλισµό ή σε περίπτωση ενστάσεων από τον Τ.Ε.
του συγκεκριµένου αγώνα. Αν τυχόν υπάρχει καλά διασταυρωµένη υπόνοια ότι οι διατάξεις
έχουν παραβιασθεί, τα είδη του εξοπλισµού θα πρέπει να κατάσχονται αµέσως από τα µέλη της
Ε.Ε. ή από τον Τ.Ε. µε την παρουσία µαρτύρων (οι οποίοι υπογράφουν και τη σχετική έκθεση
κατάσχεσης), και θα προσαχθούν σφραγισµένα στα γραφεία της ΕΟΧΑ, η οποία θα υποβάλλει
τα είδη σε ένα τελικό έλεγχο. Σε περίπτωςη ένστασης κατά του αγωνιστικού εξοπλισµού, η
ηττηµένη πλευρά θα καλύψει τα έξοδα εκδίκασης της ένστασης.

23

Κυρώσεις

23.1

Γενικοί όροι

23.1.1

Μια παράβαση για την οποία µια κύρωση µπορεί να ισχύει και µια ποινική ρήτρα να
επιβάλλεται ορίζεται ως η συµπεριφορά που:
• παραβίαζει ή αθέτει τους κανόνες ανταγωνισµού, ή
• αποτελεί τη µη συµµόρφωση µε τις οδηγίες της ελλανοδικής επιτροπής ή ενός άτοµου µέλος
της ελλανοδικής επιτροπής σύµφωνα µε 24.2 ή
• αποτελεί αντιαθλητική συµπεριφορά

23.1.2

Η ακόλουθη συµπεριφορά θα εκτιµήσει το είδος της παράβασης:
• προσπάθεια να κάνει µια παρατυπία
• πρόκληση ή διευκόλυνση άλλων για να κάνουν µια παρατυπία
• παροχή συµβουλών σε αλλους για να κάνουν µια παρατυπία

23.1.3

Στον καθορισµό εάν συµπεριφορά αποτελεί µια παράβαση πρέπει να δοθεί σηµασία σε:
• εάν η συµπεριφορά ήταν σκόπιµη ή ακούσιος,
• εάν η συµπεριφορά προέκυψε από τις περιστάσεις µιας έκτακτης ανάγκης

23.1.4

Όλα τα σωµατεία και τα µελη τους οφείλουν να δεχτούν και να αναγνωρίσουν τους
συγκεκριµένους κανόνες και τις επιβαλλόµενες κυρώσεις, κατά τις οποίες έχουν µόνο δικαίωµα
σε έφεση σύµφωνα µε τα καταστατικά και τους κανονισµούς της ΕΟΧΑ.
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23.1.5

Απαγορεύεται η επιβολή οποιασδήποτε ποινής προβλεπόµενης από τα παρακάτω άρθρα, αν
προηγουµένως δεν έχει κληθεί εγγράφως ο παραβάτης. Στην περίπτωση δε, που κληθεί και δεν
εµφανισθεί, η επιτροπή αποφαίνεται σαν να ήταν παρών.

23.1.6

Αθλητικά παραπτώµατα (εκτός από εκείνα που θίγουν την φίλαθλη ιδιότητα και τα οποία
παραγράφονται ένα έτος µετά την τέλεση τους. Οι ποινές αρχίζουν από την κοινοποίηση της
απόφασης.

23.1.7

Η άσκηση προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης
απόφασης (άρθρο 126 παρ. 1 του ν.2725/1999), ως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 παρ. 5
του ν.3057/2002.

23.2
23.2.1

Δυνατότητα εφαρµογής
Πρόσωπα
Αυτές οι κυρώσεις ισχύουν για:
• όλα τα διαπιστευµένα πρόσωπα από την ΕΟΧΑ (αθλητές, διοικητικοί παραγόντες, µέλοη
επιτροπών, τεχνικών εκπροσώπων) ή το διοργανωτή (εκπροσώπους σωµατείου ή
σωµατείων) ενός ορισµένου από την ΕΟΧΑ αγώνα και
• όλα τα µη διαπιστευµένα πρόσωπα, που δραστηροποιούνται όµως στον χώρο των αγώνων
(προπονητές, µέλη σωµατείων, στελέχη αγώνων)

23.3

Ποινικές ρήτρες

23.3.1

Η Δικαστική Επιτροπή δικαιούται να επιβάλλει είτε αυτεπάγγελτα είτε µε παραποµπή από το
Δ.Σ. είτε µετά από σχετική εισήγηση αρχόντων αγώνων (και πάντα δια του Δ.Σ.) τις παρακάτω
ποινές για παραπτώµατα αθλητών:
•
•
•

23.3.2

Έγγραφη επίπληξη
Πρόσκαιρο αποκλεισµό από συµµετοχή σε αγώνα µέχρι ένα έτος.
Αποκλεισµός από αγώνες και προπονήσεις της Εθνικής Οµάδας, πρόσκαιρος ή ισόβιος και
στέρηση των καθε είδους παροχών της ΕΟΧΑ προς τους αθλητές της Εθνικής Οµάδας.
• Διαγραφή από τα Μητρώα των αθλητών της ΕΟΧΑ.
• Παραποµπή στην ΕΦΙΠ ως παρεπόµενης ποινής
• Ποινές που εκάστοτε προβλέπονται από την Διεθνή και Ελληνική Νοµοθεσία για την
καταπολέµηση της φαρµακοδιέγερσης (Ντόπινγκ).
Οι ποινές για τα παραπτώµατα των διοικητικών παραγόντων, Μελών Σωµατείων, Μελών
Επιτροπών, Τεχνικών Εκπορσώπων:
•
•
•
•

23.3.3

Οι ποινές που επιβάλλονται στους προπονητές για πειθαρχικά παραπτώµατα:
•
•
•
•

23.3.4

Έγγραφη επίπληξη
Πρόσκαιρη απόσυρση της διαπίστευσης στους αγωνιστικούς χώρους εκδηλώσεων της
ΕΟΧΑ (αγώνες, ανοιχτές επιτροπές, συσκέψεις αρχηγών, γενικές συνελεύσεις κλπ)
Ισόβια απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους εκδηλώσεων της ΕΟΧΑ (αγώνες,
ανοιχτές επιτροπές, συσκέψεις αρχηγών, γενικές συνελεύσεις κλπ)
Παραποµπή στην ΕΦΙΠ ως παρεπόµενης ποινής

Έγγραφη επίπληξη
Πρόσκαιρος αποκλεισµός από αγώνες µέχρι 12 µήνες
Ισόβια απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων
της ΕΟΧΑ (ανοιχτές επιτροπές, συσκέψεις αρχηγών, γενικές συνελεύσεις κλπ)
Παραποµπή στην ΕΦΙΠ ως παρεπόµενης ποινής

Οι ποινές για παραπτώµατα των σωµατείων είναι:
•
•

Έγγραφη επίπληξη µε ανακοίνωση δια εγκυκλίου της ΕΟΧΑ.
Αφαίρεση βαθµών αξιολόγησης, µηδενισµός, πρόσκαιρος αποκλεισµός από συµµετοχή σε
Αγώνες όλων των αθληµάτων που καλλιεργεί η ΕΟΧΑ.
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23.3.4.1

Τα σωµατεία είναι υπόχρεα στην ΕΟΧΑ για την πληρωµή οποιονδήποτε πρόστιµων και
διοικητικών έξοδων που επιβάλλονται για αθλητές ή µέλη τα οποία έχουν καταχωρηθεί ή
διαπιστευτεί.

23.3.4.2

Πρόσωπα µη υπαγόµενα 23.3.4.1, επίσης είναι υπόχρεα στην ΕΟΧΑ για τα πρόστιµα και
διοικητικά έξοδα. Εάν τα συγκεκριµένα πρόσωπα δεν πληρώνουν αυτά τα πρόστιµα, υπόκεινται
σε απόσυρση οποιασδήποτε άδειας ή διαπίστευσης στους αγώνες της ΕΟΧΑ για την περίοδο
ενός έτους.

23.3.4.3

Η πληρωµή των πρόστιµων είναι οφειλόµενη µέσα σε 8 (οκτώ) ηµέρες µετά από την επιβολή
τους.

23.3.5

Όλοι οι συµµετέχοντες αθλητές µπορούν να είναι υπαγόµενοι στις ακόλουθες πρόσθετες
ποινικές ρήτρες:
• Ακύρωση
• Χειροτέρευση της σειράς εκκίνησης τους
• Απώλεια των βραβείων και των οφελών υπέρ του διοργανωτή
• Αναστολή δικαιώµατος συµµετοχής στους αγώνες της ΕΟΧΑ

23.3.5.1

Ένας αθλητής θα αποκλεισθεί µόνο εάν το λάθος του θα οδηγούσε σε πλεονέκτηµα για όσον
αφορά το τελικό αποτέλεσµα, εκτός αν οι κανόνες δηλώνουν διαφορετικά σε µεµονωµένη
περίπτωση.

23.3.6

Μια Ελλανοδική Επιτροπή µπορεί να επιβάλει τις ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στο
23.3.5 και 23.3.5.1, εντούτοις µπορεί να µην επιβάλει ένα νοµισµατικό πρόστιµο µεγαλύτερο
των ΕΥΡΟ 3.000 ή να µην αναστείλει την συµµετοχή ένός αθλητή πέρα από τους αγώνες της
ΕΟΧΑ στους όποιους η παράβαση έγινε.

23.3.6.1

Οι ακόλουθες αποφάσεις ποινικής ρήτρας µπορούν να δοθούν προφορικά:
• επιπλήξεις
• απόσυρση της διαπίστευσης για την τρέχουσα αγωνιστική εκδήλωση από τα πρόσωπα που
δεν δηλώθηκαν από τα σωµατεία.
• απόσυρση της διαπίστευσης για την τρέχουσα αγωνιστική εκδήλωση από τα διαπιστευµένα
πρόσωπα
• άρνηση της διαπίστευσης στην εν λόγω αθλητική εκδήλωση στα πρόσωπα που βρίσκονται
µέσα στην περιοχή δράσης της εκδήλωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση συνδεµένη µε τον
αγώνα.

23.3.6.2

Οι ακόλουθες αποφάσεις ποινικής ρήτρας θα είναι γραπτές:
• Χρηµατικά πρόστιµα
• Ακύρωση
• Χειροτέρευση της σειράς εκκίνησης
• Αναστολή δικαιώµατος συµµετοχής
• Απόσυρση της διαπίστευσης από τα πρόσωπα που δηλώθηκαν από τα σωµατεία µέλη της
ΕΟΧΑ
• Απόσυρση της διαπίστευσης από τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την ΕΟΧΑ

23.3.6.3

Γραπτές αποφάσεις ποινικής ρήτρας πρέπει να σταλούν στον παραβάτη (εάν δεν είναι
αθλητής), στο σωµατείο και στο γενικό γραµµατέα της ΕΟΧΑ.

23.3.6.4

Οποιαδήποτε ακύρωση θα πρέπει να καταγραφεί στην έκθεση του Διαιτητή και/ή του Τεχνικού
Εκπροσώπου.

23.3.6.5

Όλες οι ποινικές ρήτρες θα πρέπει να καταγραφούν στην έκθεση του Τεχνικού Εκπροσώπου.
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24

Διαδικαστικές οδηγίες

24.1

Αρµοδιότητα της ελλανοδικής επιτροπής
Η ελλανοδική επιτροπή του αγώνα έχει το δικαίωµα να επιβάλει κυρώσεις σύµφωνα µε τους
παραπάνω κανόνες κατά πλειοψηφία. Στην περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος της ελλανοδικής
επιτροπής έχει την αποφασιστική ψηφο.

24.2

Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ειδικά κατά τη διάρκεια προπόνησης ή του αγώνα, κάθε µέλος
ελλανοδικής επιτροπής µε δικαίωµα ψήφου έχει την εξουσιοδότηση για προφορικές επιπλήξεις
και αποσύρση της διαπίστευσης που εκδίδεται για την τρέχουσα αγωνιστική εκδήλωση.

24.3

Συλλογικές παραβάσεις
Εάν διάφορα πρόσωπα σηµειώνουν την ίδια παρατυπία στον ίδιο χρόνο και κάτω από τις ίδιες
συνθήκες, η απόφαση της ελλανόδικης επιτροπής για τον έναν παραβάτη µπορεί να θεωρηθεί
δεσµευτική για όλους τους παραβάτες . Η γραπτή απόφαση θα περιλάβει τα ονόµατα και τα
σωµατεία όλων των ενδιαφερόµενων παραβατών, και το λόγο της ποινής που επιβάλλεται στον
καθένα απ’αυτους. Η απόφαση θα επιδοθεί σε κάθε παραβάτη.

24.4

Περιορισµός
Καµία κύρωση δεν µπορεί να επιβληθεί σε κανένα εάν η διαδικασία ενάντια σε εκείνο το
πρόσωπο δεν έχει ξεκινήσει µέσα στις 72 ώρες που ακολουθούν τη παράβαση.

24.5

Κάθε πρόσωπο που είναι µάρτυρας σε µία υποτιθέµενη παράβαση οφείλει να καταθέσει σε
οποιαδήποτε ακρόαση που καλείται από την ελλανοδική επιτροπή, και η ελλανοδική επιτροπή
είναι υποχρεωµένη να εξετάσει όλα τα σχετικά στοιχεία.

24.6

Η ελλανοδική επιτροπή µπορεί να κατάσχει τα αντικείµενα που θεωρούνται ύποπτα
παραβίασης των οδηγιών εξοπλισµού.

24.7

Πριν από την επιβολή µιας ποινής (εκτός από περιπτώσεις επιπλήξεων και απόσυρσης της
διαπίστευση σύµφωνα µε 23.5 και 24.2), ο κατηγορούµενος για µια παράβαση θα πρέπει να
έχει την ευκαιρία να υπερασπίσει τον ευατό του σε µια ακρόαση, προφορικά ή εγγράφως.

24.8

Όλες οι αποφάσεις της ελλανοδικής επιτροπής θα είναι έγγραφες και θα περιλανβάνουν:

24.8.1

Τη παράβαση που θεωρείται ότι πραττήθηκε

24.8.2

Τα στοιχεία της παράβασης

24.8.3

Το σχετικό άρθρο ή οδηγία της ελλανοδικής επιτροπής που έχει παραβιαστεί

24.8.4

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται.

24.9

Η ποινή θα είναι κατάλληλα προσαρµοσµένη στην παράβαση. Πριν από την επιβολή
οποιασδήποτε ποινικής ρήτρας, η ελλανοδική επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη οποιοδήποτε
ελαφρυντικό και επιβαρυντικό στοιχείο.

24.10

Εφέσεις

24.10.1

Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται σε 24.11, µπορεί να γίνει έφεση κατά της
απόφασης της ελλανόδικης επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού.

24.10.2

Εάν µια έφεση δεν υποβάλεται µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στους ΚΑΧ, η απόφαση
της ποινής της ελλανόδικης επιτροπής γίνεται τελική.

24.11

Οι ακόλουθες αποφάσεις της ελλανοδικής επιτροπής δεν είναι αντικείµενο έφεσης:
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24.11.1

Προφορικές ποινές που επιβάλλονται κάτω από τα άρθρα 23.5 και 24.2

24.11.2

Χρηµατικό πρόστιµο λιγότερο από ΕΥΡΩ 1.000 για µια ποινή και ΕΥΡΩ 2.500 για
περισσότερες.

24.12

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι εφέσεις απευθύνονται στην Δικαστική Επιτροπή,
σύµφωνα µε τους ΚΑΧ.

24.13

Η ελλανόδικη επιτροπή θα έχει το δικαίωµα να υποβάλει στη Δικαστική Επιτροπή συστάσεις
για τις ποινές που αφορούν χρηµατικά πρόστιµα παραπάνω των ΕΥΡΩ 3.000 και αναστολές
συµµετοχής πέρα από το γεγονός στο οποίο η παράβαση συναίβει (23.4).

24.14

Το Δοικητικό Συµβούλιο της ΕΟΧΑ θα έχει το δικαίωµα να υποβάλει στην Δικαστική
Επιτροπή σχόλια όσον αφορά οποιεσδήποτε αποφάσεις γραπτής ποινικής ρήτρας από την
ελλανοδική επιτροπή.

24.15

Δαπάνες διαδικασίων
Τέλη και δαπάνες σε µετρητά, συµπεριλαµβανοµένου δαπάνες ταξιδιού (δαπάνες διαδικασίων)
πρέπει να υπολογιστούν σύµφωνα µε τις δαπάνες που καλύπτονται στο Tεχνικό Εκπρόσωπο
και πρέπει να πληρωθούν από τον παραβάτη. Στην περίπτωση αντιστροφή των αποφάσεων της
ελλανόδικης επιτροπής, γενικά ή εν µέρει, η ΕΟΧΑ καλύπτει όλες τις δαπάνες.

24.16

Επιβολή των χρηµατικών πρόστιµων

24.16.1

Η ΕΟΧΑ επιτηρεί την επιβολή χρηµατικών πρόστιµων και των δαπάνων διαδικασίων. Οι
δαπάνες επιβολής θεωρούνται δαπάνες διαδικασίων.

24.16.2

Οποιοδήποτε σηµαντικό χρηµατικό πρόστιµο που επιβάλλεται σε έναν παραβάτη θεωρείται
χρέος του σωµατείου της οποίας ο παραβάτης είναι µέλος.

24.17

Ταµείο οφελών
Όλα τα χρηµατικά πρόστιµα πληρώνονται στο Ταµείο της ΕΟΧΑ και χρησιµοποιούνται για
αναπτυξιακούς λόγους

24.18

Αυτοί οι κανόνες δεν ισχύουν σε οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων ΕΟΧΑ περί ντόπιγκ.

25

Η Επιτροπή εφέσεων

25.1

Διορισµοί

25.1.1

Το Συµβούλιο της ΕΟΧΑ µπορεί να διορίσει από τη Δικαστική Επιτροπή έναν πρόεδρο και
έναν αντιπρόεδρο της Επιτροπής εφέσεων. Ο αντιπρόεδρος θα προεδρεύσει όταν ο πρόεδρος
είναι αδιάθετος ή αποκλείεται για προκατάληψη.

25.1.2

Ο πρόεδρος θα διορίσει 3 µέλη, στα οποία µπορεί να περιλάβει τον εαυτού του,στην Επιτροπή
εφέσεων για κάθε περίπτωση έφεσης ή υποβληθείσα για εξέταση, της οποίας οι αποφάσεις θα
είναι κατά πλειοψηφία. Κατά την λειτουρία τους στην Επιτροπή εφέσεων, τα µέλη είναι
εντελώς ανεξάρτητα του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΟΧΑ.

25.1.3

Για αποφυγή κάθε πραγµατική ή εµφανή προκατάληψη, τα µέλη που διορίζονται στην
Επιτροπή εφέσεων δεν θα είναι µέλη της ίδιου σωµατείου µε τον παραβάτη του οποίου η
περίπτωση είναι υπό εξέταση. Επιπλέον, µέλη που διορίζονται στην Επιτροπή εφέσεων πρέπει
να θέσουν εθελοντικά στον πρόεδρο οποιαδήποτε πιθανή πραγµατική ή εµφανή προκαταλήψη
ενάντια στον παραβάτη. Πρόσωπα που είναι προκατειληµµένα και προδιαθετηµένα πρέπει νε
αποκλειστούν από την Επιτροπή εφέσεων,ειτε από τον πρόεδρο, ειτέ από τον αντιπρόεδρο
στην περίπτωση που ο πρόεδρος κωλύεται.

25.2

Ευθύνη
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25.2.1

Η Επιτροπή εφέσεων θα καταγράψει ακροάσεις µόνο όσον αφορά τις εφέσεις από παραβάτες ή
από το Συµβούλιο της ΕΟΧΑ κατά αποφάσεις των ελλανόδικων επιτροπών αγώνων, ή για
θέµατα που της αναφέρονται για σύσταση αυστηρότερων ποινικών ρήτρων από τις
ελλανοδικές επιτροπές αγώνων σε σχέση µε εκείνες που προβλέπονται στους κανόνες
κύρωσης.

25.3

Διαδικασίες

25.3.1

Η έφεση πρέπει να δικαστεί µέσα σε 72 ώρες από τη παραλαβή της έφεσης από τον πρόεδρο,
εκτός αν όλα τα συµβαλλόµενα µέρη που εµπλέκονται στην έφεση συµφωνούν εγγράφως για
µια παράταση του χρόνου για την ακρόαση.

25.3.2

Όλες οι εφέσεις και οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν εγγράφως, συµπεριλαµβανοµένων
οποιωνδήποτε στοιχείων που τα συµβαλλόµενα µέρη σκοπεύουν να προβάλλουν σαν
υποστήριξη ή σαν απάντηση στην Έφεση.

25.3.3

Η Επιτροπή εφέσεων θα αποφασίσει σχετικά µε τη θέση και το σχήµα της έφεσης.

25.3.4

Η Επιτροπή εφέσεων θα διαθέσει τις δαπάνες της έφεσης σύµφωνα µε 24.15.

25.3.5

Αποφάσεις της Επιτροπής εφέσεων θα αναγγελθούν προφορικά στο τέλος της ακρόασης. Η
απόφαση, µαζί µε το συλλογισµό της, υποβάλλεται εγγράφως στην ΕΟΧΑ, η οποία τους
παραδίδει στα εµπλεκόµενα µέρη, στα σωµατεία και όλα τα µέλη της ελλανόδικης επιτροπής
κατά την απόφαση της οποίας έγινε έφεση. Επιπλέον, η γραπτή απόφαση θα είναι διαθέσιµη
στα γραφεία της ΕΟΧΑ.

25.4

Περαιτέρω εφέσεις

25.4.1

Αποφάσεις της Επιτροπής εφέσεων, όταν ενέργησε σε πρώτο βαθµό, µπορούν να
εφεσιβληθούν στη Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΧΑ.

25.4.2

Οι εφέσεις στη Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΧΑ θα είναι γραπτές και θα υποβληθούν στον
Γενικό Γραµµατέα της ΕΟΧΑ µέσα σε 8 ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης της
Επιτροπής εφέσεων.

25.4.3

Μια έφεση στην Επιτροπή εφέσεων ή Δικαστική Επιτροπή της ΕΟΧΑ δεν θα καθυστερήσει
την εφαρµογή οποιασδήποτε απόφασης ποινής της ελλανοδικής επιτροπής αγώνων ή της
Επιτροπής εφέσεων.

26

Παραβίαση των κυρώσεων
Όπου υπάρχει παραβίαση µιας κύρωσης που έχει επιβληθεί (κατά το άρθρο 23 ή τους κανόνες
ελέγχου για ναρκωτικές ουσίες), το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΟΧΑ µπορεί να επιβάλει
περαιτέρω κυρώσεις που κρίνει κατάλληλες.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, µερικές ή όλες οι ακόλουθες κυρώσεις µπορούν να ισχύσουν:

26.1

Κυρώσεις ενάντια σε εµπλεκόµενα άτοµα:
• µια γραπτή επίπληξη
ή/και
• ένα χρηµατικό πρόστιµο που να µην υπερβεί το ποσό των ΕΥΡΩ 10’000.—
ή/και
• αναστολή συµµετοχής στο επόµενο επίπεδο κύρωσης - παραδείγµατος χάριν εάν µία
αναστολή τριών µηνών για παράβαση ντόπιγκ είχε επιβληθεί, µια παραβίαση της
αναστολής θα προκαλέσει µία αναστολή δύο ετών. Εάν µία αναστολή δύο έτων για
παράβαση ντόπιγκ επιβλήθηκε, η παραβίαση της αναστολή θα προκαλέσει µια αναστολή
εφ’όρου ζωής
ή/και
• απόσυρση της διαπίστευσης των εµπλεκόµενων άτοµων.
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26.2

Κυρώσεις ενάντια σε ένα Σύλλογο:
• απόσυρση της χρηµατοδότησης της ΕΟΧΑ στο σωµατείο
ή/και
• ακύρωση ανάθεσης οργάνωσης µελλοντικών αγώνων ΕΟΧΑ στο σωµατείο στη
ή/και
• απόσυρση µερικών ή όλων των δικαιώµατων ιδιότητας µέλους ΕΟΧΑ,
συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής σε όλους τους αγώνες τηε ΕΟΧΑ, δικαιώµατος
ψήφου στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΧΑ, δικαιώµατος ιδιότητας µέλους των επιτροπών
της ΕΟΧΑ.

Εγκρίθηκαν στην Γενική Συνέλευση τις 25 Μαρτίου 2017
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