ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ-ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ
1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της ∆ιοίκησης
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης (Ε.Ο.Φ.Σ.Α.)
και των συμμετεχόντων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία των Εθνικών
Ομάδων και Κλιμακίων.
2. Ειδικότερα ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στο να καθορίσει επακριβώς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της ∆ιοίκησης της Ε.Ο.Φ.Σ.Α., των προσώπων στα
οποία έχει ανατεθεί η τεχνική και η επιστημονική στήριξη των αθλητών των Εθνικών ομάδων, καθώς και τα δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις των αθλητών των εθνικών, προεθνικών ομάδων και κλιμακίων.
3. Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπάγεται όλο το προσωπικό της διοικητικής, τεχνικής και ιατρικής ομάδας, καθώς και οι αθλητές που καλούνται στις εθνικές ομάδες και στα κλιμάκια αυτών.
4. Αθλητής που καλείται στις Εθνικές ομάδες - κλιμάκια αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ε.Ο.Φ.Σ.Α., όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Το αυτό ισχύει και για το διοικητικό, τεχνικό και ιατρικό προσωπικό που απασχολείται στις εθνικές ομάδες –
κλιμάκια και ο όρος αυτός θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα των συμβάσεων εργασίας και τις συμπληρώνει.
5. Για την καλύτερη προετοιμασία και τεχνική παρακολούθηση των υποψηφίων να
συγκροτήσουν

Εθνική

Ομάδα

οποιασδήποτε

κατηγορίας

και

φύλου,

η

Ε.Ο.Φ.Σ.Α. συγκροτεί προ-εθνικές, αποτελούμενες από μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων να στελεχώσουν τις Εθνικές Ομάδες.
6. Στις έδρες των Τοπικών Επιτροπών αν υπάρχουν, ή στις περιφέρειες όπως έχουν χωριστεί από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α. είναι δυνατό να συγκροτούνται κλιμάκια επίλεκτων αθλητών αντιστοίχων κατά τα άνω κατηγοριών, υποψήφιων να στελεχώσουν μελλοντικά προ-εθνικές και εθνικές ομάδες, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία και παρακολούθησή τους, σε ειδικά camp που θα γίνονται για το σκοπό
αυτό.
7. Η προετοιμασία των εθνικών ομάδων χαρακτηρίζεται σε :
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α. Μόνιμη, όταν η προετοιμασία των επιλεγμένων αθλητών γίνεται αποκλειστικά
και μόνο με την ευθύνη των προπονητών της Ομοσπονδίας και των συνεργατών
τους (μόνιμα κλιμάκια),
β. Ειδική, όταν η προετοιμασία των επιλεγμένων αθλητών γίνεται για την καλύτερη εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου σκοπού και αγωνιστικού στόχου. (π.χ αγώνες βαλκανικοί, μεσογειακοί, ολυμπιακοί, διεθνείς, προπονητικά camp κ.τ.λ)

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης
των Εθνικών Ομάδων, κάθε ηλικιακής κατηγορίας, καθώς και της συμμετοχής
τους σε όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, οι οποίες καθορίζονται από τη Παγκόσμια Ομοσπονδία και από τις συμφωνίες της με αλλοδαπές Ομοσπονδίες και
Οργανισμούς. Σε περίπτωση μη εγκαίρου προγραμματισμού και σχετικής απόφασης του ∆.Σ. και της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων ή σε περίπτωση καθυστερημένης γνωστοποίησης των διεθνών αγώνων από τις διεθνείς Ομοσπονδίες, ή
Οργανισμούς, ή Εθνικές Ομοσπονδίες άλλων χωρών, ή της αποστολής αυτών
μετά τον σχετικό προγραμματισμό, ή σε περίπτωση επείγοντος, ή σε περίπτωση
απρόβλεπτου, ή ιδιαίτερου λόγου, την απόφαση της συμμετοχής ή μη λαμβάνει η
Εκτελεστική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Προπονητή. Ο Πρόεδρος
και ο Γεν. Γραμματέας έχουν την ευθύνη της συγκρότησης του συνόλου της αποστολής στις ∆ιεθνείς ∆ιοργανώσεις, πέραν των αθλητών, δηλαδή προπονητών για επιμόρφωση, μελών του ∆.Σ, διαιτητών, διερμηνέων αν παρίσταται ανάγκη κ.τ.λ.
Σε όλες τις διεθνείς συμμετοχές που προβλέπονται από τις προκηρύξεις, ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής αθλητών θα τηρείται απαρέκλητα και κατά κανόνα.
Υπέρβαση της διατάξεως αυτής επιτρέπεται με απόφαση του ∆.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής για εξαιρετικούς λόγους, πλήρως αιτιολογημένη.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΟΝΙΜΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
1. Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α., ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών
Ομάδων μπορεί να αποφασίζει τη λειτουργία μονίμων κλιμακίων, στα οποία
πραγματοποιείται η προετοιμασία των αθλητών που έχουν επιλεγεί από τους
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συμβεβλημένους προπονητές της Ομοσπονδίας και το τεχνικό σύμβουλο της
Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Οι αθλητές αυτοί προετοιμάζονται αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη
των προπονητών της Ομοσπονδίας, για όλη τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του
κλιμακίου.
2. Ο χρόνος λειτουργίας των μονίμων κλιμακίων καθορίζεται με την απόφαση της
προηγούμενης παραγράφου και η συμμετοχή των επιλεγέντων αθλητών είναι
προαιρετική.
Η έδρα των κλιμακίων καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
4.1. Οι αθλητές που συγκροτούν τα κλιμάκια των εθνικών προ-εθνικών ομάδων,
προσκαλούνται να συμμετέχουν μετά από εισηγήσεις των αρμοδίων οργάνων (εθνικού προπονητή - τεχνικού συμβούλου - επιτροπή εθνικών ομάδων), λαμβανομένων υπ΄ όψιν των αγωνιστικών τους αποτελεσμάτων και του επιδειχθέντος ταλέντου των, του ήθους και της θελήσεως τους για πρόοδο. Η διάρκεια συμμετοχής
τους στις εθνικές ομάδες αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα.
4.2. Προκειμένου για την πληρέστερη προετοιμασία των αθλητών που εκπροσωπούν την χώρα μας σε διεθνείς αγώνες η ΕΟΦΣΑ μπορεί να διοργανώνει προπονητικά camp επιλογής προετοιμασίας. Τα camp αυτά χωρίζονται σε δύο περιόδους
Α) Περίοδος επιλογής-προκρίσεων (το πρώτο διήμερο). Η διαδικασία πρόκρισης
αφορά αγώνες με το σύστημα όλοι εναντίον όλων στο αγώνισμα του μονού.
Β) Περίοδος προετοιμασίας (αποφασίζεται από το ∆.Σ. μετά από εισηγήσεις των
αρμοδίων οργάνων). Οι αθλητές-τριες που προκρίνονται, συνεχίζουν την προετοιμασία τους, υπό την επίβλεψη των αρμοδίων προπονητών. Αθλητές που επιδεικνύουν κακή συμπεριφορά ή αδιαφορία ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
τους κατά την προετοιμασία δύνανται να αντικαθίστανται.
4.3. Η πρόσκληση των αθλητών-τριών στα camp επιλογής-προετοιμασίας της ΕΟΦΣΑ γίνεται ως εξής : καλούνται να προσέλθουν στην διαδικασία πρόκρισης διπλάσιος του απαιτούμενου αριθμός αθλητών/τριων με βάση το άθροισμα της ατομικής τους βαθμολογίας σε όλα τα αγωνίσματα, που συγκέντρωσαν στο τελευταίο Πανελλήνιο πρωτάθλημα της ηλικίας τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας καλούνται όλοι
όσοι ισοβάθμησαν με τον τέταρτο αθλητή-τρια της κατάταξης αυτής. Πέραν αυτών
μπορούν να προσκληθούν και 1-2 άντρες και 1-2 γυναίκες, ως ιδιαίτερες περιπτώσεις, εφόσον υπάρχουν, μετά από γραπτή αίτηση του σωματείου τους ή του τεχνι3

κού συμβούλου ή του αρμόδιου προπονητή του camp επιλογής-προετοιμασίας. Η
κλήση ή όχι για συμμετοχή των παραπάνω αθλητών-τριών αποφασίζεται από την
επιτροπή εθνικών ομάδων.

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1. Η πρόσκληση και συμμετοχή των αθλητών στα εθνικά συγκροτήματα αλλά και
στα κλιμάκια προετοιμασίας αποτελεί γι’ αυτούς, αλλά και τα σωματεία τους, αναμφισβήτητη τιμητική διάκριση, αναγνώριση και κορύφωση της αθλητικής τους
ικανότητας και φιλοδοξίας. Το κύρος της διάκρισης αυτής που παρέχεται καθιστά αδικαιολόγητη την, χωρίς εύλογη αιτία, άρνηση αποδοχής της, με εξαίρεση
τους αθλητές των μόνιμων κλιμακίων, όπου η συμμετοχή τους σ’ αυτά είναι προαιρετική.
2. Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στα εθνικά συγκροτήματα, για τα κλιμάκια και για
την προετοιμασία και συμμετοχή τους στις διάφορες αγωνιστικές εκδηλώσεις απευθύνονται με έγγραφο της Ομοσπονδίας, στους αθλητές, που έχουν επιλεγεί,
μέσω των σωματείων τους, τα οποία έχουν και τη σχετική ευθύνη της ειδοποίησης του αθλητή. H διαδικασία επικοινωνίας του εκάστοτε υποψήφιου αθλητή εθνικής ομάδος πριν συγκληθεί η αποστολή, γίνετε μόνο δια μέσου του σωματείου στο οποίο ανήκει.
3. Ο αθλητής που προσκαλείται, με την ευθύνη και του σωματείου του και χωρίς
άλλη ειδοποίηση, υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα ορίζονται στην πρόσκληση.
4. Σε περίπτωση κωλύματος, λόγω ανωτέρας βίας, συμμετοχής αθλητή σε εκδήλωση (προπόνηση ή αγώνα) εθνικού συγκροτήματος, που έχει προσκληθεί,
σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός των περιπτώσεων ασθενείας και τραυματισμού, για τις οποίες γίνεται αναφορά παρακάτω, αυτός υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Ομοσπονδία τους λόγους, που δημιούργησαν το κώλυμα συμμετοχής του στην εκδήλωση. Το ∆.Σ. της Ομοσπονδίας είναι αρμόδιο να κρίνει τη
βασιμότητα των επικαλούμενων λόγων και να αποφασίσει για την απαλλαγή του
αθλητή από την υποχρέωση συμμετοχής του στην εκδήλωση.
5. Οι αθλητές που καλούνται στην εθνική ομάδα υποχρεούνται ανελλιπώς να παρακολουθούν το πρόγραμμα το οποίο έχει καταρτιστεί, συμμετέχοντας σε όλες
τις καθορισμένες εκδηλώσεις (προπονήσεις, συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, παραμονή σε ξενοδοχεία ή καμπς ). Το πρόγραμμα τούτο εκπονείται με προσοχή
έτσι ώστε να επιτρέψει στον αθλητή και τη συμμετοχή του στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου στο οποίο ανήκει.
4

6. Τα σωματεία – μέλη της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές τους, προκειμένου αυτοί να παρακολουθούν την προετοιμασία των εθνικών και προεθνικών ομάδων.
7. Οι σωματειακοί προπονητές υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές τους, προκειμένου να παρακολουθούν την προετοιμασία
των εθνικών και προ-εθνικών ομάδων.
8. Οι προπονήσεις των προ-εθνικών ομάδων γίνονται σε τόπους και ημερομηνίες
που ορίζονται από τους προπονητές της Ομοσπονδίας,

με έγκριση της Επι-

τροπής Εθνικών Ομάδων.
9. Οι προπονήσεις των εθνικών ομάδων γίνονται σύμφωνα με το καταρτιζόμενο
εκάστοτε ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας από τον προπονητή της Ομοσπονδίας , με έγκριση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
1. Οι υποχρεώσεις αθλητή προς την εθνική ομάδα προηγούνται έναντι οιασδήποτε
άλλης σωματειακής υποχρέωσης.
2. Σε αθλητή που αδικαιολόγητα δεν τηρεί το πρόγραμμα προετοιμασίας του ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις προπονήσεις, στη διάρκεια της προετοιμασίας
ή των αγωνιστικών υποχρεώσεων της εθνικής ή προεθνικής ομάδας στην οποία
συμμετέχει ή που αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις Εθνικές Ομάδες,
μη συμμετέχοντας είτε στις προπονήσεις είτε στους αγώνες, ή συμπεριφέρεται
απρεπώς στα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας (προπονητές, τεχνικό σύμβουλο, επιστημονικό σύμβουλο, γυμναστές φυσικοθεραπευτές, γιατρούς κλπ) ή που
υποπίπτει σε άλλο πειθαρχικό παράπτωμα, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
α. Επίπληξη από τον έφορο εθνικών ομάδων, παρουσία των προπονητών
της Ομοσπονδίας.
β. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη
γ. Περικοπή των οδοιπορικών εξόδων του
δ. Αποκλεισμός από δέκα πέντε (15) ημέρες έως έξι (6) μήνες από κάθε επίσημη συμμετοχή του σε αγώνες του σωματείου του.
ε. Αποκλεισμός από τις εθνικές ομάδες για χρονικό διάστημα από τρεις (3)
μήνες έως και ισόβια
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στ. Παραπομπή, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ., στα αρμόδια όργανα για
αφαίρεση της φίλαθλης ιδιότητάς του,
3. Καμιά από τις πάνω κυρώσεις δεν επιβάλλεται σε αθλητή, αν δεν λάβει, με βεβαιωμένη λήψη έγγραφο, κλήση προς απολογία ενώπιον του ∆.Σ. και με συγκεκριμένο κατηγορητήριο, μέσω του σωματείου του. Το ∆.Σ. επιβάλλει όλες τις
ανωτέρω κυρώσεις, πλην της πρώτης.
4. Αθλητής που, προσκαλούμενος στην εθνική ομάδα, δηλώσει τραυματίας είναι
υποχρεωμένος να εξεταστεί από γιατρό που θα ορίσει η Ε.Ο.Φ.Σ.Α., προκειμένου να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της προετοιμασίας ή της συμμετοχής του
σε αγώνες.
Σε κάθε περίπτωση, αθλητής που δε συμμετέχει στις υποχρεώσεις της εθνικής ή
προεθνικής ομάδας λόγω τραυματισμού, δεν μπορεί να λάβει μέρος σε αγώνες
με το σωματείο του μέχρι την αποθεραπεία του ή την παρέλευση του χρόνου
αποχής από αθλητικές δραστηριότητες που έχει προσδιορισθεί από τον γιατρό
της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. ο οποίος εξέτασε τον αθλητή.
5. Σε σωματείο – μέλος της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. που παρεμποδίζει τη συμμετοχή αθλητή
του στην εθνική ή προ-εθνική ομάδα , επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. και προηγούμενη εισήγηση του εφόρου των Εθνικών ομάδων:
α. Έγγραφη επίπληξη
β. Εισήγηση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση της ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου αποκλεισμός διάρκειας 3-6 μηνών από
επίσημους αγώνες της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
γ. Περικοπή μέρους ή του όλου της ετήσιας επιχορήγησης
6. Στο σωματειακό προπονητή που παρεμποδίζει τη συμμετοχή αθλητή του στην
εθνική ή προεθνική ομάδα, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις, ύστερα από
απόφαση του ∆.Σ. και προηγούμενη εισήγηση του εφόρου των Εθνικών ομάδων:
α. Έγγραφη επίπληξη
β. Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα από
δεκαπέντε ημέρες έως και ένα χρόνο.
γ. Πρόταση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για ανάκληση της άδειας
εξάσκησης επαγγέλματος
7. Καμιά από τις πιο πάνω κυρώσεις δεν επιβάλλεται σε σωματείο και σε προπονητή, αν δεν λάβουν, με βεβαιωμένης λήψης έγγραφο, κλήση προς απολογία
ενώπιον του ∆.Σ. και με συγκεκριμένο κατηγορητήριο.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α., που έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Εθνικών Ομάδων,
συστήνει, για την επίτευξη των στόχων και τον συντονισμό των ενεργειών της σημαντικής αυτής αρμοδιότητας, Επιτροπή Εθνικών Ομάδων και Ανάπτυξης.
1. Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής
α. Η σύνθεση της επιτροπής αυτής αποτελείται από ένα μέλος του ∆.Σ. και από
προπονητικά στελέχη της ΕΟΦΣΑ (προπονητές που έχουν σύμβαση με την ΕΟΦΣΑ
ο

τεχνικός

σύμβουλος

και

ο

επιστημονικός

σύμβουλος).

β. Πρόεδρος της επιτροπής είναι το μέλος που ορίστηκε του ∆.Σ. της ΕΟΦΣΑ.
γ. Γραμματέας της επιτροπής εκλέγεται εκ των μελών της και τηρεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεών της.
δ Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να παρίστανται συμβουλευτικά και άλλα
στελέχη της ΕΟΦΣΑ, εφόσον κληθούν, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής
α. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. τον προϋπολογισμό δαπανών προετοιμασίας και αγωνιστικών εκδηλώσεων των εθνικών συγκροτημάτων.
β. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο και τον Εθνικό προπονητή,
ή τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές αν είναι πολλοί, τα αγωνιστικά και προπονητικά προγράμματα των Εθνικών Ομάδων.
γ. Παρακολουθεί και μελετά την απόδοση και τα προβλήματα των ομάδων και των
αθλητών και εισηγείται μέτρα για την επίλυσή τους.
δ. Μελετά και εισηγείται προτάσεις, για την οργάνωση των ομάδων και τη βελτίωση
της λειτουργίας τους.
ε. Είναι το υπεύθυνο όργανο για την ευπρεπή εμφάνιση και αγωνιστική παρουσία
των εθνικών συγκροτημάτων και για το λόγο αυτό υποβάλλει προτάσεις στο ∆.Σ. της
Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
στ. Μελετά και εισηγείται προτάσεις για τον αγωνιστικό προγραμματισμό του αθλήματος.
ζ. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο και τους συμβεβλημένους
προπονητές της Ομοσπονδίας, τα αναπτυξιακά προγράμματα του Βadminton και
επιβλέπει για τη σωστή εφαρμογή τους.
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η. Μελετά, καταρτίζει και παρακολουθεί, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο
και τους προπονητές της Ομοσπονδίας, το πρόγραμμα ταλέντων του αθλήματος του
Badminton.
Β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1. Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. μπορεί να προσλαμβάνει τεχνικό σύμβουλο με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
2. Κύριο έργο του είναι:
α. Ο προγραμματισμός των εθνικών ομάδων
β. Η σωστή αγωνιστική κατεύθυνση, ως προς τη μέθοδο και την τακτική που πρέπει
να ακολουθεί από τους συμβεβλημένους προπονητές της ΕΟΦΣΑ
γ. Η μέριμνα, ώστε τα εθνικά συγκροτήματα να ακολουθούν ενιαίο προπονητικό
προγραμματισμό, που θα είναι προσαρμοσμένος στις εξελισσόμενες επιστημονικές
μεθόδους.
δ. Η σύνταξη, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων και Ανάπτυξης ,
του αγωνιστικού προγραμματισμού του αθλήματος του Badminton.
ε. Η κατάρτιση και επίβλεψη του αναπτυξιακού προγράμματος ταλέντων της
Ε.O.Φ.Σ.Α., σε συνεργασία με την αντίστοιχη Επιτροπή .
στ. Η επιμέλεια για τη σωστή και από κάθε πλευρά επιτυχή εμφάνιση της Εθνικής
ομάδος στις κάθε είδους διοργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.
ζ. Η τήρηση στατιστικών στοιχείων για καθένα από τους αθλητές και η ενημέρωση
του εφόρου για κάθε θέμα που έχει σχέση με την προετοιμασία και αγωνιστικότητα
των αθλητών.
η. Η αναφορά στην Επιτροπή κάθε παραπτώματος (αθλητών-προπονητώνστελεχών) και η εισήγηση για την επιβολή πειθαρχικών ποινών
θ. Η υποβολή, μια φορά τουλάχιστον το εξάμηνο, έκθεσης στο ∆.Σ. και υποχρεωτικά μετά από κάθε διοργάνωση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, μέσω του εφόρου και του
προέδρου της Επιτροπής, καλύπτοντας θέματα της δικαιοδοσίας του.
ι. Η συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή υποστήριξης, από την οποία ενημερώνεται μέσω των μελών αυτής, σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα των αθλητών
και στα οποία δίνει πληροφορίες ή γνωστοποιεί περιστατικά που έχουν σχέση με
μειωμένη απόδοση λόγω υγείας.
ια. Κατά την κρίση τους, μπορούν να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή στην προπόνηση αθλητή που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται έγκαιρα στην προετοιμασία, ενημερώνοντας σχετικά την επιτροπή
ιβ. Η συνεργασία του με την ΚΕ∆
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Γ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
1. Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. μπορεί να προσλαμβάνει και να απασχολεί τις παρακάτω κατηγορίες προπονητών:
α. Εθνικό Προπονητή
β. Ομοσπονδιακό Προπονητή
γ. Συνεργάτη Ομοσπονδιακού Προπονητή
δ. Περιφερειακούς προπονητές
2. Οι προπονητές προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με απόφαση
του ∆.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α., ύστερα

μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ε-

θνικών Ομάδων και Ανάπτυξης, από αναγνωρισμένης αξίας έλληνες ή αλλοδαπούς προπονητές.
3. Οι προπονητές όλων των κατηγοριών δεν έχουν δικαίωμα να έχουν παράλληλη
απασχόληση σε σωματεία, εκτός

αν αποφασίσει διαφορετικά το ∆.Σ. της

Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
4. Ο Εθνικός προπονητής, παράλληλα προς το προπονητικό του έργο, έχει την
ευθύνη της εισήγησης προς το ∆.Σ. ή την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων για τον
προπονητικό, αγωνιστικό και αναπτυξιακό προγραμματισμό σε Εθνική κλίμακα.
5. Ο Ομοσπονδιακός προπονητής έχει κύριο έργο την προετοιμασία των Εθνικών
συγκροτημάτων.
6. Ο συνεργάτης Ομοσπονδιακού προπονητή έχει έργο την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθεται από το ∆.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και την Επιτροπή Εθνικών
Ομάδων.
7. Οι περιφερειακοί προπονητές έχουν κύριο έργο την υποστήριξη των επίλεκτων
αθλητών της Περιφέρειας για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ενιαίου προγραμματισμού στην περιφέρεια.
8. Όλοι οι προπονητές του παρόντος Κεφαλαίου (Εθνικός, Ομοσπονδιακός, συνεργάτης Ομοσπονδιακού, περιφερειακοί), προκειμένου να ασκήσουν τα άνω καθήκοντά τους πρέπει να κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ορίζει ο
νόμος, το καταστατικό και ο κανονισμός της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. (δίπλωμα προπονητή
Γ.Γ.Α. κ.τ.λ), λαμβάνοντας υπόψη και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. δύναται να έχει στις παραπάνω προπονητικές θέσεις ξεχωριστούς
προπονητές ανά ηλικιακή κατηγορία, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Τεχνικού Συμβούλου προς το ∆.Σ.
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Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω καθήκοντα δεν μπορούν να ασκήσουν εν’ ενεργεία αθλητές με ή χωρίς αμοιβή, μέλη του ∆.Σ. και υπάλληλοι της Ομοσπονδίας.
∆. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
1. Οι υπεύθυνοι φυσικής προετοιμασίας είναι πρόσωπα με ειδική, για το σκοπό αυτό, κατάρτιση, που παρακολουθούν τη φυσική κατάσταση των αθλητών και καταρτίζουν προγράμματα, ώστε με τη βελτίωσή της να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές του στον ανώτερο βαθμό.
2. Τα άτομα αυτά πρέπει, οπωσδήποτε, να είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με
ειδικές γνώσεις του αθλήματος, του ελέγχου της φυσικής κατάστασης, ψυχολογίας και με άλλες σχετικές γνώσεις.
3. Ο αριθμός των υπευθύνων φυσικής προετοιμασίας, η διαδικασία επιλογής και
αμοιβής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στα ειδικά τους καθήκοντα, καθορίζονται με απόφαση του ∆.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. ύστερα από σχετική
εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και Ανάπτυξης.
4. Οι υπεύθυνοι φυσικής προετοιμασίας είναι υπόλογοι έναντι της Επιτροπής και
για την ολοκλήρωση του έργου τους είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με
τους προπονητές και τους εφόρους της κάθε ομάδας.
5. Σε περίπτωση διαφωνίας τους με τους προπονητές, αρμόδια να αποφασίσει
σχετικά, είναι η Επιτροπή.
Ε. ΓΙΑΤΡΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ – ΑΛΛΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Οι γιατροί και οι φυσικοθεραπευτές προσφέρουν τις επιστημονικές τους υπηρεσίες ως προς την ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία, καθώς και τη φυσιοθεραπεία των αθλητών των εθνικών συγκροτημάτων, τακτικά ή κατά περίπτωση,
με τη μέριμνα των προπονητών και των εφόρων των ομάδων. Ο αριθμός τους,
η επιλογή, ο τρόπος απασχόλησης και η αμοιβή τους καθορίζονται με απόφαση
του ∆.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α., ύστερα από εισήγηση της πιο πάνω Επιτροπής.
2. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του γιατρού των Εθνικών ομάδων είναι τα ακόλουθα:
--Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, συμμετέχει προσωπικά κατά την προετοιμασία
των αθλητών κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων ή των αγώνων σύμφωνα με
το σχετικό πρόγραμμα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του.
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--Κατευθύνει το φυσικοθεραπευτή ή εργοφυσιολόγο του τμήματος στη σωστή αντιμετώπιση των περιστατικών ασθενείας ή τραυματισμού των αθλητών.
--Παρακολουθεί από κοντά τη θεραπεία των ασθενών ή τραυματιών αθλητών,
καταβάλλοντας προσπάθεια να συντομευτεί ο χρόνος θεραπείας τους.
--Υποδεικνύει στον ασθενή ή στον τραυματία αθλητή τον τρόπο θεραπείας.
--Γνωματεύει υπεύθυνα κατά πόσο ασθενής ή τραυματίας αθλητής μπορεί να
συμμετάσχει στην προετοιμασία ή στους αγώνες, φιλικούς ή επίσημους.
--Συντάσσει, με τη συνεργασία προπονητή, υπεύθυνου φυσικής προετοιμασίας ,
εργοφυσιολόγου, τα στοιχεία κάθε αθλητή κατά το χρόνο προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας, καθώς και κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων στις
διάφορες διοργανώσεις ή αγώνες της Εθνικής ομάδας.
--Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, συνοδεύει την Εθνική ομάδα κατά τις μετακινήσεις στο εσωτερικό η στο εξωτερικό.
--Επιμελείται για τη σωστή και ανελλιπή συμπλήρωση των ατομικών καρτελών
υγείας των αθλητών, καθώς για τη, κατά περίπτωση, συμπλήρωση του ειδικού
εντύπου που προβλέπεται στις διάφορες διεθνείς διοργανώσεις και αγώνες της
Εθνικής ομάδας και συνεργάζεται με τους Τεχνικούς Συμβούλους.
3. Ο φυσικοθεραπευτής των Εθνικών ομάδων έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις.
--Οφείλει να προσέρχεται στο χώρο προπονήσεων και αγώνων σε τέτοια ώρα
πριν από την έναρξή τους, ώστε να ενημερώνεται σχετικά με την κατάσταση που
υπάρχει όσον αφορά τα θέματα της αρμοδιότητάς του.
--Οφείλει να εξυπηρετεί τους αθλητές σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, χωρίς
καμία διάκριση.
--Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων οφείλει να βρίσκεται σε πλήρη
ετοιμότητα, για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που παρουσιάζεται.
--Οφείλει να τηρεί αυστηρά τις εντολές του γιατρού σε σχέση με την επιβεβλημένη θεραπεία στους αθλητές και να ενημερώνει στο σχετικό βιβλίο την καρτέλα για
τη θεραπεία που ακολουθήθηκε.
--Συνοδεύει την Εθνική ομάδα στις μετακινήσεις της, εφοδιασμένος πάντοτε με το
απαραίτητο υλικό πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
--Οφείλει να ενημερώνει το γιατρό για κάθε περιστατικό που θα παρατηρηθεί στο
τμήμα εντριβών, φυσικοθεραπείας κλπ.
--Απέρχεται μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων σε τέτοια ώρα, ώστε
να έχει αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά και να έχουν φύγει όλοι οι αθλητές. Ο
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αριθμός των υπευθύνων, η διαδικασία επιλογής και αμοιβής τους καθώς και κάθε θέμα που αναφέρεται στα καθήκοντα των διαφόρων υπευθύνων των κεφαλαίων Α,Β,Γ,∆ και Ε καθορίζεται με απόφαση του ∆.Σ της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. Το ίδιο θα
αποφασίσει για την αναγκαιότητα της απασχόλησής τους
4. Η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. μπορεί επίσης να προσλαμβάνει και άλλους ειδικούς για την επιστημονική υποστήριξη των αθλητών των Εθνικών Ομάδων, όπως εργοφυσιολόγους, ψυχολόγους κλπ.
5. Όλοι οι επιστήμονες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό αποτελούν την Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης των αθλητών των Εθνικών Ομάδων.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1. Οι προπονητές που απασχολεί η Ε.Ο.Φ.Σ.Α. οφείλουν να συμπεριφέρονται
στους αθλητές των εθνικών και προ-εθνικών ομάδων κατά τρόπο που να αρμόζει σε αθλητές υψηλού επιπέδου με προσωπικότητα και κύρος.
2. Οι προπονητές οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά με τους υπεύθυνους των
σωματείων των αθλητών, τους προπονητές τους και να προσπαθούν να λύνουν
τα καθημερινά προβλήματα με κατανόηση και γνώμονα το συμφέρον του αθλητή.

ΑΡΘΡΟ 9
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Οι αθλητές των εθνικών και προεθνικών ομάδων καλύπτονται σε τεχνικό και αγωνιστικό υλικό από την Ε.Ο.Φ.Σ.Α., όταν το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες.
2. Όλοι οι αθλητές των εθνικών ή και προ-εθνικών ομάδων έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για οτιδήποτε ήθελε συμβεί σ’ αυτούς στη διάρκεια που είναι μέλη τους και κατά τη διάρκεια της προσφοράς των υπηρεσιών τους .
3. Είναι δυνατό στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. να αποφασίζεται η
χορήγηση οδοιπορικών σε αθλητή της Εθνικής ή προ-εθνικής ομάδας σε μηνιαία
ή ετήσια βάση, ανάλογα με την αξία του και τις πραγματικές του ανάγκες.
4. Τα ποσά των οδοιπορικών αυτών δεν είναι αμοιβή, υπόκεινται όμως στις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, εφόσον υπερβαίνουν το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.
5. Το ∆.Σ. της Ομοσπονδίας είναι δυνατό να θεσπίζει οικονομικά κίνητρα (πριμ ατομικών και ομαδικών επιτυχιών) σε αθλητές των εθνικών ομάδων, σε περίπτωση επίτευξης αγωνιστικών στόχων, έτσι όπως προσδιορίζονται στην αρχή κάθε
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αγωνιστικής περιόδου. Τα καταβαλλόμενα στην περίπτωση αυτή ποσά υπόκεινται στις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
Επίσης στους αθλητές των Εθνικών Ομάδων, ανάλογα με την συμμετοχή τους
και τις διακρίσεις τους, μπορεί να δοθεί επιπλέον οικονομική ενίσχυση ως επιβράβευση της προσπάθειάς τους, ή ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης τους,
των σπουδών τους και την εν γένει κατάστασή τους (οικογενειακή κ.τ.λ.) Το ίδιο
ισχύει και για τους προπονητές των αθλητών στα πλαίσια των αποφάσεων της
Ε.Ο.Φ.Σ.Α. ή αυτών που ενδεχομένως να ληφθούν για το σκοπό αυτό και γνωστοποιηθούν στα σωματεία μέλη.

ΑΡΘΡΟ 10
1. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν αναλογικά και για τα κλιμάκια επίλεκτων αθλητών Τοπικών Επιτροπών, όπου υπάρχει πεδίο εφαρμογής.
2. Η κάθε Τοπική Επιτροπή είναι δυνατό να συντάσσει ιδιαίτερο κανονισμό λειτουργίας κλιμακίων επίλεκτων αθλητών της, υπό την προϋπόθεση ότι θα τον
υποβάλλει προς έγκριση στο ∆.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. και ότι οι διατάξεις του δεν θα
έρχονται σε αντίθεση με τις γενικές διατάξεις του παρόντος, οι οποίες σε κάθε
περίπτωση υπερισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Σε περίπτωση κατά την οποία η Εθνική Ομάδα πετύχει εξαιρετική διεθνή
διάκριση από τις προβλεπόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999,
οι αθλητές της πιο πάνω Εθνικής Ομάδας δικαιούνται, σύμφωνα με την παρ. 4 του
ιδίου άρθρου 34, να λάβουν οικονομική επιβράβευση από την Πολιτεία. Το ποσό
της παρεχόμενης οικονομικής επιβράβευσης επιμερίζεται, στους αθλητές που πήραν μέρος στους αγώνες στους οποίους επιτεύχθηκε η διάκριση της Εθνικής Ομάδας, ως εξής:
Το ∆.Σ. της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. μετά από εισήγηση του Τεχνικού Συμβούλου δύναται
με απόφασή του να καθορίσει τις κατηγορίες, στις οποίες κατατάσσει τους αθλητές
για την οικονομική επιβράβευση τους, βάσει κριτηρίων σχετικών με τον αριθμό των
αγώνων στους οποίους πήραν μέρος, με τη διάρκεια της συμμετοχής τους στους
αγώνες, με την απόδοσή τους σ’ αυτούς, με τη γενικότερη προσφορά τους στην Εθνική Ομάδα και στο άθλημα, καθώς επίσης και με την εν γένει διαγωγή τους.
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ΑΡΘΡΟ 12
12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ.
12.1 Τα μέλη των προ-εθνικών ομάδων για να μετάσχουν σε επίσημες ή ανεπίσημες
φιλικές συναντήσεις (Τουρνουά) στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό πρέπει να έχουν
εκτός των άλλων και την άδεια της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.
Σε περίπτωση που υπάρξει συμμετοχή, χωρίς την απαιτούμενη άδεια

επιβάλ-

λεται ποινή από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13
13. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
13.1 Σωματεία των οποίων αθλητές των αγωνίζονται με τις Εθνικές Ομάδες οποιασδήποτε κατηγορίας κάθε ημερολογιακό έτος ενισχύονται από την Ομοσπονδία ως
εξής:
13.1.1 ∆ημόσιο έπαινο και ειδική βράβευση στην ετήσια τελετή απονομής επάθλων
της Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
13.1.2 Με πρόταση της Ε.Ο.Φ.Σ.Α. στην Γ.Γ.Α. για αύξηση της επιχορήγησης.
13.1.3 Με χρηματικό ποσό που καθορίζεται από το ∆.Σ αναλογικά με τα οικονομικά
της Ομοσπονδίας και τους αθλητές που διαθέτει στις Εθνικές Ομάδες, για κάθε αθλητή που επιλέγεται για την Εθνική Ομάδα να συμμετάσχει σε ∆ιεθνή Πρωταθλήματα ατομικό ή ομαδικό (ως τακτικός ή αναπληρωματικός) για την αντιμετώπιση των
εξόδων του.

ΑΡΘΡΟ 14
14. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
14.1 Κάθε αθλητής που καλείται στις πιο κάτω προ-εθνικές ομάδες δικαιούται από
την ομοσπονδία αγωνιστικό υλικό για όλο το χρόνο το οποίο καθορίζεται με απόφαση του ∆.Σ., εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα.
14.2 Σε περίπτωση που η συμμετοχή του αθλητή στις πιο πάνω αναφερόμενες προεθνικές ομάδες είναι για λιγότερο χρονικό διάστημα του έτους τότε η χορήγηση του
υλικού γίνεται αναλογικά.
14.3 Σε αθλητές που αποδεδειγμένα έχουν συμβόλαια με εταιρείες (SPONSORS)
δεν χορηγείτε το παραπάνω υλικό.
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ΑΡΘΡΟ 15
15. Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ
Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα χορήγησης οδοιπορικών
τότε:
15.1 Με απόφαση του ∆.Σ. ή μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 7 καθορίζεται για μια αγωνιστική περίοδο το ποσό που θα καταβληθεί στους αθλητές-μέλη των προ-εθνικών ομάδων ως έξοδα κίνησης.
15.2 Τα έξοδα κίνησης μπορεί να παρέχονται σε όλα τα μέλη των προ-εθνικών ομάδων με κλίμακα ανά κατηγορία προ-εθνικής ή όχι μετά από απόφαση του
∆.Σ. και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 7. Στα μέλη των
τοπικών κλιμακίων μπορεί να χορηγηθούν έξοδα κίνησης.

ΑΡΘΡΟ 16
Ο παρών κανονισμός που περιέχει δεκαέξι (16) άρθρα, τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της στις 15/1/2005.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2005
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ο.Φ.Σ.Α.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΝΑ-ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
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