ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ–ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
1

Συµµετέχουν, εφόσον κληθούν, σε όλους τους αγώνες που υπάρχει εθνική
εκπροσώπηση και αξιολογούνται από την Ομοσπονδία ως Αγώνες – στόχοι, όπως
αυτοί που αναφέρονται παρακάτω :








Παγκόσμια Πρωταθλήματα
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
Μεσογειακοί Αγώνες
Βαλκανικό Πρωτάθλημα
∆ιεθνείς Αγώνες
Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Αθηνών «Athens Eurolymp Week”
Πανελλήνια Πρωταθλήματα

Η µη συµµετοχή δικαιολογείται µόνο σε περίπτωση προβλήματος υγείας ή
τραυματισμού, βεβαιωμένη από ιατρό.
2.

Όταν συµµετέχουν σε αγώνες στους οποίους εκπροσωπούν την Εθνική Ομάδα
οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα είδη του πάσης φύσεως ιματισμού, που
χορηγεί η ΕΙΟ. Απαγορεύεται η άμεση ή έµµεση διαφήμιση οποιουδήποτε άλλου
χορηγού ιδίου αντικειμένου, πλην αυτών που έχουν συμβληθεί µε την Ομοσπονδία
σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, και ιδιαίτερα μέσα στο χώρο διεξαγωγής των
αγώνων. Η υποχρέωση των αθλητών – αθλητριών να φορούν είδη της χορηγού
Εταιρείας ισχύει καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια των αποστολών των Εθνικών Ομάδων,
δηλαδή στα αεροδρόμια και στα ξενοδοχεία που καταλύει η Εθνική Ομάδα.
Επίσης η υποχρέωση ισχύει και στις περιπτώσεις εμφανίσεων των
αθλητών/αθλητριών σε εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, όπως εορτές, βραβεύσεις,
συνεντεύξεις τύπου ή συµµετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές, εφόσον συµµετέχουν
εκπροσωπώντας την Εθνική Ομάδα. Εάν σε εκδηλώσεις τέτοιου είδους οι αθλητές‐
αθλήτριες φέρουν πολιτική περιβολή, τότε µέσω αυτής δεν θα πρέπει να προβάλουν
αµέσως ή εµµέσως καμία άλλη Εταιρεία .
Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω υποχρεώσεων ο αθλητής/αθλήτρια θα
αποκλείεται από τα προνόμια του αγωνιστικού προγράμματος και θα στερείται των
εκτάκτων παροχών που τυχόν θα δικαιούταν από τους συγκεκριμένους αγώνες,
καθώς και θα επιβαρύνεται µε τις οικονομικές κυρώσεις που θα προκύψουν σε
βάρος της Ομοσπονδίας λόγω παραβίασης όρων του Συμβολαίου της µε τη Χορηγό
Εταιρεία Ιματισμού. Τα πρόστιμα αυτά θα αφαιρούνται από τις πάσης φύσεως
παροχές που δικαιούνται ή θα δικαιούνται στο µμέλλον, οι παραβάτες αθλητές‐
αθλήτριες. Οι αθλητές‐αθλήτριες των Εθνικών Ομάδων υποχρεούνται να μετέχουν σε
δύο επίσημές ομαδικές φωτογραφήσεις κάθε έτος.

3.

Επίσης δεν επιτρέπεται η διαμονή συγγενικών και φιλικών προσώπων στο ξενοδοχείο
στο οποίο διαμένει η Εθνική Ομάδα.

4.

Οφείλουν να έχουν ευπρέπεια συμπεριφοράς ιδιαίτερα όταν εκπροσωπούν τα εθνικά
χρώματα και να αποφεύγουν εμφανίσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης , οι οποίες δεν είναι συμβατές µε το ήθος, τις αρχές και τις

αξίες του αθλήματος και μπορούν να προσβάλουν το φίλαθλο πνεύμα Εφόσον
υπάρξει ανάρμοστη συμπεριφορά, του θέματος θα επιληφθεί η Πειθαρχική
Επιτροπή, που θα κάνει σχετική εισήγηση στο ∆.Σ. Ε.Ι.Ο.
5.

Οι προπονητές των εθνικών ομάδων θα πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος, καθώς επίσης θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται τις
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, την τεχνική καθοδήγηση
των Τεχνικών της Ομοσπονδίας και τον παρόντα Κανονισμό.

6.

Για τη συµµετοχή τους σε διεθνείς αγώνες θα πρέπει να ζητούν την άδεια της
Ομοσπονδίας μέσω των Ομίλων τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν, δίνοντας όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες (ειδικό έντυπο Ε.Ι.Ο.). Επίσης πρέπει να ενηµερώνουν
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν μέσω του Ομίλου τους, όταν χρειάζεται η εξασφάλιση
αδείας από την εργασία τους (Υπηρεσία ∆ηµοσίου κ.α.) ή τις Ένοπλες ∆υνάµεις και τα
Σώµατα Ασφαλείας (για τους υπηρετούντες).

8. Όταν τους ζητηθεί µε νόµιµη διαδικασία κλήσης, υποβάλλονται σε έλεγχο αντί –
ντόπινγκ (Doping Control) µε βάση τα ισχύοντα διεθνώς (τακτικοί και έκτακτοι
έλεγχοι). Σε περίπτωση άρνησης υποβολής στον έλεγχο ή θετικού δείγµατος, εκτός
από τις κυρώσεις που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισµοί, ο αθλητής ή η αθλήτρια
θα στερείται όλων των παροχών µέχρι να λήξει ο χρόνος ποινής που θα τους
επιβληθεί.
Κάθε αθλητής – αθλήτρια θα πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγµή διαθέσιµος για
έλεγχο ντόπινγκ, που µπορεί να διενεργηθεί είτε από τον Παγκόσµιο οργανισµό
ενάντια στο ντόπινγκ (WADA), είτε από το ΕΣΚΑΝ (Εθνικό Συµβούλιο Καταπολέµησης
Doping) .Ειδικότερα όσον αφορά την αποστολή των where about στην αρμόδια
αρχή ο αθλητής‐αθλήτρια µε δική του αποκλειστικά ευθύνη συµπληρώνει και
αποστέλλει τη φόρµα .
9.

Οποιοδήποτε αίτημα των αθλητών – αθλητριών πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως
μέσω του Ομίλου τους στην ΕΙΟ οποία θα µεριµνά για την επίλυση ή διεκπεραίωσή
του, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

10.

Σε περίπτωση παραβίασης του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, η
Ομοσπονδία ανάλογα µε τη σοβαρότητα της περίπτωσης, μπορεί να επιπλήττει, να
περικόπτει ή να αναστέλλει τις παροχές, που προβλέπονται από το αγωνιστικό
πρόγραμμα.

