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1. ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΥΔΓΙΑΜΟΤ
ηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζε αξηζκφ
εθπξνζψπεζε ηεο Κχπξνπ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο κε ζθνπφ ηελ
θαιχηεξε εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο καο θαη εάλ είλαη εθηθηφ θαηάθηεζε
κεηαιιίσλ, κε γλψκνλα πάληνηε ηνλ «θαζαξφ αζιεηηζκφ». Γηα λα γίλεη
θάηη ηέηνην θαηνξζσηφ, απαηηείηαη πέξαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη
επηζηεκνληθή ζηήξημε, ζηελή θαη άξηηα ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ΚΟΑ-ΚΟΔ-Κππξηαθήο Αξρήο Αληη-Nηφπηλγθ,
Οκνζπνλδηψλ θαη Πξνπνλεηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη αζιεηέο ζα
κπνξνχλ λα πξνεηνηκάδνληαη θαη λα πξνπνλνχληαη απεξίζπαζηνη γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ςειψλ Οιπκπηαθψλ ζηφρσλ αιιά θαη δηαθξίζεσλ ζε
άιιεο Μεγάιεο Αζιεηηθέο Γηνξγαλψζεηο.
2. ΓΟΜΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ
Ο ζρεδηαζκφο παξαθνινπζείηαη θαη ειέγρεηαη απφ Σερλνθξαηηθή
Δπηηξνπή ε νπνία δηνξίζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ
Οξγαληζκνχ θαη απαξηίδεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θ Κψζηα
Παπαθψζηα Πξφεδξν, ηνλ Λεηηνπξγφ Α΄ θ Πάξη Αβξαακίδε, ηελ
χκβνπιν Τςειήο Δπίδνζεο θ Γψξα Κπξηάθνπ θαη ηνλ ύκβνπιν
Βαξέσλ Αζιεκάησλ θ Υξηζηόδνπιν Υξηζηνδνπιίδε. ηελ Δπηηξνπή
ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ηεο ΚΟΔ.
3. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ
ην ζρεδηαζκφ έρνπλ δηθαίσκα έληαμεο αζιεηέο/αζιήηξηεο πνπ πιεξνχλ
ηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη πνπ ην άζιεκα ηνπο δηεμάγεηαη ππφ ηελ
επνπηεία ηεο δηεζλνχο νκνζπνλδίαο πνπ είλαη κέινο ηεο Γηεζλνχο
Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη είλαη ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, δηθαίσκα έληαμεο έρνπλ θαη αζιεηέο ησλ Οκαδηθψλ
Αγσληζκάησλ Αηνκηθψλ Οιπκπηαθψλ Αζιεκάησλ ( πρ ζθπηαινδξνκηψλ
ζε ηίβν θαη Κνιχκβεζε θαη χλζεηα Αηνκηθά ζε Ρπζκηθή θαη
Δλφξγαλε) θαζψο επίζεο θαη αζιεηέο ησλ Οκαδηθψλ Οιπκπηαθψλ
Αζιεκάησλ (πρ Beach Volley θαη Καιαζφζθαηξα) πνπ πιεξνχλ ηα
θαζνξηζκέλα θξηηήξηα.
Οη αζιεηέο θαη νη αζιήηξηεο εληάζζνληαη ζε ηξείο (3) θαηεγνξίεο
(Α,Β,Γ).
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4. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ
Ο ζρεδηαζκφο ζηεξίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα επίδνζεο θαη
δηάθξηζεο, δηαθνξεηηθά γηα θάζε άζιεκα. Σα θξηηήξηα θαζνξίζηεθαλ κε
ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ νκνζπνλδηψλ αθνχ ιήθζεθαλ ππφςε δηεζλή
δεδνκέλα φπσο ηα θξηηήξηα πξφθξηζεο γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ηδηνκνξθίεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε
αζιήκαηνο.
Σα θξηηήξηα δηαρσξίδνπλ ηνπο αζιεηέο-αζιήηξηεο ζε:
α) Οιπκπηαθνύ επηπέδνπ: φπνπ ην θξηηήξην έληαμεο ηνπο αθνξά
Οιπκπηαθή Πξφθξηζε ή Γηάθξηζε (απηφο είλαη ν απψηεξνο ζηφρνο ηνπ
ζρεδηαζκνχ).
β) Γηάθξηζεο: πνπ εμαζθάιηζαλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη φξηα ζε
κεγάιεο Γηεζλείο Γηνξγαλψζεηο είηε ησλ Οηθείσλ Γηεζλψλ Οκνζπνλδηψλ
είηε ζηα Games (δηνξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζπγρξφλσο φια
ηα αζιήκαηα).
Όζνλ αθνξά ην δηαρσξηζκφ ζηηο ηξεηο (3) Καηεγνξίεο (Α,Β,Γ) ηζρχνπλ
ηα εμήο:
Οιπκπηαθνύ Δπηπέδνπ Αζιεηέο:
ηελ Α Καηεγνξία θαηαηάζζνληαη αζιεηέο-αζιήηξηεο πνπ πιεξνχλ
πξνυπνζέζεηο πξφθξηζεο Α Οξίνπ, Παγθφζκηνπ Αγψλα-Κππέιινπ,
Παγθφζκηαο Καηάηαμεο ή πνπ θαηαιακβάλνπλ 1ε-8ε ζέζε ζηνπο
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο.
ηελ Β Καηεγνξία θαηαηάζζνληαη αζιεηέο-αζιήηξηεο πνπ πιεξνχλ
πξνυπφζεζε πξφθξηζεο Β Οξίνπ, Γεχηεξεο επθαηξίαο ζε Παγθφζκην
Αγψλα, Ηπεηξσηηθήο Πξφθξηζεο, Παγθφζκηαο Καηάηαμεο (ρακειφηεξνο
αξηζκφο), Individual Final Qualification, Tripartite Commission
Invitations ή πνπ θαηαιακβάλνπλ 9ε-16ε ζέζε ζηνπο Οιπκπηαθνχο
Αγψλεο. ηελ Γ Καηεγνξία θαηαηάζζνληαη αζιεηέο-αζιήηξηεο πνπ είλαη
θνληά ζηελ Οιπκπηαθή Πξφθξηζε βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ.
Αζιεηέο-αζιήηξηεο Γηάθξηζεο:
Οη θαηαηάμεηο ζηηο ηξεηο (3) Καηεγνξίεο γίλνληαη αλάινγα κε ηηο ζέζεηο
πνπ αζιεηέο θαηαιακβάλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο αγψλεο. Οη ζέζεηο
απηέο έρνπλ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ άζιεκα ζε άζιεκα, ιφγσ ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ θαη ηδηνκνξθηψλ ησλ αζιεκάησλ. Απηφ δελ ηζρχεη ζηα
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Games γηαηί εθεί ην δεηνχκελν είλαη ε ζπιινγηθή εηθφλα θαη παξνπζία
ηεο Κχπξνπ.
εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί αζιεηήο βάζεη ηεο
θαηάηαμεο-ζέζεο είλαη λα έρεη θεξδίζεη πέξαλ ηνπ 60% ησλ
ζπκκεηαζρφλησλ αζιεηψλ.
Δπηζπλάπηνληαη ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ην άζιεκα ηεο θάζε
νκνζπνλδίαο, καδί κε επηπξφζζεηεο δηεπθξηλήζεηο θαη επεμεγήζεηο.
5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΣΑΞΗ
5.1 Κνηλνπνίεζε Οδεγνχ Λεηηνπξγίαο θαη Κξηηεξίσλ Έληαμεο ζηηο
Οκνζπνλδίεο.
5.2 Οη Οκνζπνλδίεο απνζηέιινπλ ζηελ Δπηηξνπή Τςειήο Δπίδνζεο
(ΔΠ.Τ.Δ) ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ πνπ πιεξνχλ ηα θαζνξηζκέλα
θξηηήξηα ζπλνδεπφκελα κε φια ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά.
5.3 Η Δπηηξνπή επηβεβαηψλεη ηνπο αζιεηέο-αζιήηξηεο πνπ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο έληαμεο θαη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ θαηαηάζζνληαη ζε κία
απφ ηηο ηξεηο (3) Καηεγνξίεο (Α,Β,Γ). ηε ζπλέρεηα ελεκεξψλεηαη
επίζεκα ε Oκνζπνλδία θαη ε Κππξηαθή Αξρή Αληη-Νηφπηλγθ.
5.4 Η Οκνζπνλδία ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνπο αζιεηέο-αζιήηξηεο θαη
πξνπνλεηέο ηνπο γηα ηελ έληαμε θαη ηνπο φξνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ.
πιιέγεη ηα απαξαίηεηα έγξαθα απφ αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο, ηα
επηβεβαηψλεη θαη ηα απνζηέιιεη ζηελ Δπηηξνπή πξνο ηειηθή έγθξηζε θαη
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ.
*Απαξαίηεηα έγγξαθα:
α) Αηνκηθά ζηνηρεία αζιεηή-αζιήηξηαο
β)

Γξαπηή δήισζε ηνπ αζιεηή-αζιήηξηαο, εγθεθξηκέλε απφ ηελ
νκνζπνλδία, γηα ην φλνκα θαη ζηνηρεία ηνπ πξνπνλεηή πνπ ζα
ζπλεξγαζηεί θαη ζα έρεη ηελ επζχλε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη
παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνπνλεηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο.

γ)

Αλαιπηηθφο αγσληζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο επεξρφκελεο
ρξνληάο/πεξηφδνπ κε πξνζδηνξηζκέλνπο ηνπο αγσληζηηθνχο ζηφρνπο.
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δ)

Γξαπηή απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ αζιεηή θαη πξνπνλεηή
θαλνληζκψλ θαη φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ.

ησλ

5.5 Η Κππξηαθή Αξρή Αληη-Νηφπηλγθ, φπνπ θξίλεη ρξήζηκν,
ζπκπεξηιακβάλεη αζιεηέο-αζιήηξηεο ηνπ ρεδηαζκνχ ζηνλ Καηάινγν
Διεγρφκελσλ Αζιεηψλ (ΚΔΑ) ηεο Αξρήο θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο απφ ηελ έληαμε ζηνλ ΚΔΑ (ππνβνιή ζηνηρείσλ
εληνπηζκνχ, σξηαίεο δηαζεζηκφηεηεο θ.α), φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο
θαλνληζκνχο Αληη – Νηφπηλγθ ηεο Κχπξνπ ζηε βάζε ησλ εληνιψλ ηεο
WADA.
5.6
Η Δπηηξνπή αθνχ ζπιιέμεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη
δηαβεβαηψζεηο απφ φινπο ηνπο θνξείο ελεξγνπνηεί ηνλ ζρεδηαζκφ κε ηελ
έλαξμε παξαθνινχζεζεο θαη παξνρήο νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ θηλήηξσλ.
Σπρόλ ςεπδείο δειώζεηο, ειιηπή ζηνηρεία ή θαζπζηέξεζε ζηελ
πξνζθόκηζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ, ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα
ηελ πηζαλή αλαζηνιή ή αθόκε θαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ αζιεηώλαζιεηξηώλ από ηα σθειήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνύ σο ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηνπ Οξγαληζκνύ ήζειε απνθαζίζεη.
6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ
Η παξαθνινχζεζε ηεο πξνπνλεηηθήο θαη αγσληζηηθήο πνξείαο ησλ
αζιεηψλ-αζιεηξηψλ γίλεηαη:
6.1 Με ηηο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο ησλ Σερληθψλ πκβνχισλ ζηηο νπνίεο ζα
θαηαγξάθνληαη:
α) Πξνβιήκαηα, παξαηεξήζεηο θαη εηζεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία
πξνεηνηκαζίαο ησλ αζιεηψλ-αζιεηξηψλ.
β) Αηπρήκαηα, ηξαπκαηηζκνί ή πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πηζαλφλ λα
πξνθχςνπλ.
γ) Αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αζιεηψλ-αζιεηξηψλ κε φζν ην
δπλαηφ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο
δηεμήρζεθαλ νη αγψλεο θαη επηηεχρζεθαλ ηα απνηειέζκαηα.
6.2 Με ηελ απνζηνιή ησλ επίζεκσλ απνηειεζκάησλ απφ αγψλεο,
ζπλνδεπφκελα πάληνηε κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ πιεξνχλ ηνπο
θαλνληζκνχο ηεο εθάζηνηε Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο, ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα (κία θνξά ηνλ κήλα) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο
πεξηφδνπ.
6.3 Με ηελ άκεζε ελεκέξσζε γηα ηπρψλ αιιαγή πξνπνλεηή θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ.
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6.4 Με ηηο επηζθέςεηο ησλ πκβνχισλ ζηνπο ρψξνπο πξνπφλεζεο ησλ
αζιεηψλ-αζιεηξηψλ.
6.5 Με παξαθνινχζεζε απφ κέξνπο των Σσμβούλων ή άλλοσ μέλοσς της
Επιτροπής ησλ ηνπηθψλ Πξσηαζιεκάησλ θαη Γηεζλψλ Γηνξγαλψζεσλ
πνπ ιακβάλνπλ κέξνο νη αζιεηέο-αζιήηξηεο θαη πνπ ο Οργανισμός κρίνει
αλαγθαία.
6.6 Με ηε ζπρλή επηθνηλσλία θαη πιήξε ζπλεξγαζία ησλ πκβνχισλ κε
ηνπο Σερληθνχο πκβνχινπο ή άιια κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο θαζψο θαη κε
ηνπο πξνπνλεηέο θαη αζιεηέο.
6.7 Με ηελ ζηελή ζπλεξγαζία θαη ελεκέξσζε απφ ηελ Κππξηαθή Αξρή
Αληη-Νηφπηλγθ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο.
7. ΔΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΘΛΗΣΧΝ
Αμηνιφγεζε αζιεηψλ-αζιεηξηψλ ήδε εληαγκέλσλ ζην ζρεδηαζκφ, γηα
παξακνλή ή ππνβηβαζκφ, γίλεηαη κία (1) θνξά ην ρξφλν κεηά ην ηέινο
ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ αμηνιφγεζε γηα
αλαβάζκηζε πνπ ελεξγνπνηείηαη ακέζσο κε ηελ εμαζθάιηζε θξηηεξίνπ
αλψηεξεο θαηεγνξίαο. Δθεί πνπ ην θξηηήξην απαηηεί επηβεβαίσζε,
εθαξκφδεηαη κε αλαδξνκηθή ηζρχ. Δμαίξεζε απνηειεί ην θξηηήξην πνπ
αθνξά ηελ Παγθφζκηα Καηάηαμε θαη φπνπ ε αμηνιφγεζε γηα
αλαβάζκηζε γίλεηαη θάζε ηέζζεξηο (4) κήλεο.
Οιπκπηαθνχ επηπέδνπ αζιεηέο-αζιήηξηεο έρνπλ ζηελ επαλαμηνιφγεζε
ζπγθεθξηκέλε κεηαρείξηζε ζηε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχλ απαηηνχκελν
θξηηήξην ηε δεδνκέλε ρξνληά. Πηζηψλνληαη γηα κία επηπιένλ ρξνληά κε
παξακνλή ζην ζρεδηαζκφ αιιά ζε θαηψηεξε θαηεγνξία. Αληίζεηα,
αζιεηέο-αζιήηξηεο δηάθξηζεο, αλ δελ επαλαιάβνπλ ηελ επηηπρία
εληάζζνληαη ζε άιιν ζρεδηαζκφ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε είλαη νη αζιεηέο-αζιήηξηεο λα ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ζε
ςειά επίπεδα απφδνζεο θαη πξνζπάζεηαο.
Δπίζεο αζιεηήο/ηξηα πνπ παξακέλεη ζηελ Α΄ Καηεγνξία γηα ηξεηο (3)
ζπλερφκελεο αγσληζηηθέο πεξηφδνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ηελ επφκελε (4ε)
ρξνληά δελ πιεξνί ην θξηηήξην ηεο ζπγθεθξηκέλεο Καηεγνξίαο,
πηζηψλεηαη έλα έμηξα ρξφλν.
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8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΠΑΡΟΥΔ
8.1 Μεληαίεο παξνρέο πξνο ηνπο αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο
Οηθνλνκηθέο παξνρέο πξνο
αζιεηέο-αζιήηξηεο θαη
πξνπνλεηέο
παξέρνληαη γηα δέθα (10) κήλεο ηνλ ρξφλν θαη θαηαβάιινληαη κέρξη αλά
δίκελν, λννπκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα κε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ. Σα πνζά πξνο ηνπο αζιεηέο θαιχπηνπλ
αλάγθεο φπσο έμνδα δηαθίλεζεο, δηαηξνθήο, βηηακίλεο, δηάθνξεο
αλαιχζεηο, καζάδ, γπκλαζηήξην, είδε πξνπφλεζεο θ.α.
8.2 Δμεηδηθεπκέλεο Πξνπνλεηηθέο Πξνεηνηκαζίεο
Δπηπιένλ νη αζιεηέο-αζιήηξηεο επηρνξεγνχληαη γηα εμεηδηθεπκέλεο
πξνπνλεηηθέο πξνεηνηκαζίεο. ην πνζφλ απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα
έμνδα κεηάβαζεο, δηακνλήο, δηαηξνθήο ησλ αζιεηψλ-αζιεηξηψλ θαη ησλ
πξνπνλεηψλ ηνπο.
Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη
πξνεηνηκαζίεο είλαη ε εμήο:

γηα

ηηο

πξνπνλεηηθέο

1. Η νκνζπνλδία κεηά απφ γξαπηφ αίηεκα ηνπ αζιεηή ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ πξνπνλεηή ηνπ, ππνβάιεη έγθαηξα, αγσληζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ
θαη θνζηνιφγεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο.
2. Η Δπηηξνπή αμηνινγεί, ιακβάλεη απφθαζε θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηελ
Οκνζπνλδία γξαπηψο.
3. Δθηακηεχεηαη ην απαηηνχκελν πνζφλ
4. Ο αζιεηήο-αζιήηξηα πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνεηνηκαζία.
5. Όιεο νη ζρεηηθέο λφκηκεο απνδείμεηο ησλ εμφδσλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ
πξνεηνηκαζηψλ θπιάζζνληαη κε επζχλε ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηίζεληαη
ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο ή φπνηνπ άιινπ θνξέα.
6. Μεηά ην πέξαο ηεο θάζε πξνεηνηκαζίαο ε Οκνζπνλδία ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνπνλεηή ηνπ αζιεηή, εηνηκάδεη αλαιπηηθή
έθζεζε εμόδσλ ε νπνία απνζηέιιεηαη γηα έιεγρν ζηελ Δπηηξνπή.
Έμνδα πνπ αθνξνύλ δηαηξνθή, δηακνλή θαη δηαθίλεζε πιελ
ελνηθίαζεο απηνθηλήηνπ, εθεί θαη όπνπ επηβάιιεηαη, ζα θαιύπηνληαη
κε βάζε ηελ Κπβεξλεηηθή Δγθύθιην «Δπίδνκα πληήξεζεο
Δμσηεξηθνύ» (ζπλ.)Όζα έξοδα δεν καλύπηονηαι βάζη ηηρ Κςβεπνηηικήρ
Εγκςκλίος «Επίδομα Σςνηήπηζηρ
επιζςνάπηονηαι νόμιμερ αποδείξειρ.

Εξωηεπικού»

θα

ππέπει

να

Γηθαίσκα αηηήκαηνο γηα λέα πξνεηνηκαζία έρνπλ αζιεηέο/ηξηεο πνπ
έρνπλ μεθαζαξίζεη νηθνλνκηθά ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε.
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Σα πνζά θαηά θαηεγνξία πνπ ζα ηζρχζνπλ γηα ην 2011 είλαη ηα εμήο:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Α΄
Β΄
Γ΄

ΑΘΛΗΣΗ
€900
€600
€400

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
€400
€350
€300

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΔ
ΜΔΥΡΙ €12.000
ΜΔΥΡΙ €8.000
ΜΔΥΡΙ €4.000

Πξνπνλεηήο πνπ έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ πέξαλ ηνπ ελφο αζιεηή,
ιακβάλεη ην πνζφλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πςειφηεξε θαηεγνξία γηα ηνλ
πξψηνλ αζιεηή θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο αζιεηέο πνζνζηφ πνπ
αληηζηνηρεί κε ην 25% ηνπ κεληαίνπ επηδφκαηνο πνπ ιακβάλεη ν θαζέλαο
απφ ηνχο επηπιένλ αζιεηέο ηνπ. Πέξαλ ηεο κεληαίαο επηρνξήγεζεο, δελ
θαιχπηνληαη νπνηαδήπνηε επηπιένλ πνζά γηα εκεξαξγίεο.
Όιεο νη πην πάλσ παξνρέο παξέρνληαη κέζσ ηεο αξκόδηαο
Οκνζπνλδίαο.
9. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ
ηνπο αζιεηέο/ηξηεο παξέρεηαη θαη επηζηεκνληθή ζηήξημε. Τπάξρεη ε
δπλαηφηεηα παξνρήο δηάθνξσλ επηζηεκνληθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ
εμεηάζεσλ φπσο εξγνθπζηνινγίαο, εξγνκεηξίαο, δπλακνκεηξίαο,
ςπρνθηλεηηθνχ θαη λεπξνκπτθνχ ειέγρνπ, αζιεηηθήο δηαηξνθήο θαη
ζσκαηνκεηξίαο θαζψο θαη γεληθφ ηαηξηθφ έιεγρν.
Πέξα απφ ηηο πην πάλσ εηδηθφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ απφ ην
Κέληξν Αζιεηηθψλ Δξεπλψλ Κχπξνπ (ΚΑΔΚ) ζηε δηάζεζε ησλ αζιεηψλ
είλαη θαη ε αζιεηηθή ςπρνινγία.
Η επηζηεκνληθή ζηήξημε απνζθνπεί ζηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ
θαιχηεξε δπλαηή αγσληζηηθή πξνεηνηκαζία θαη εηνηκφηεηα ησλ αζιεηψλ.
10. ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
10.1 ΑΘΛΗΣΗ-ΑΘΛΗΣΡΙΑ
Δπίθεληξν ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ν αζιεηήο-αζιήηξηα. ηφρνο είλαη λα
πξνζθεξζνχλ ζηνπο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ
φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία θαη απφδνζε ζηνπο αγψλεο ηνπο.
Απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο κε ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο.
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Τπνρξεώζεηο:
α) Με ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πξνεηνηκαζίαο ζπκπιεξψλνπλ
ππεχζπλα εηδηθφ έληππν κε ηα αηνκηθά ηνπο ζηνηρεία θαζψο θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ πξνπνλεηή κε ηνλ νπνίν ζα ζπλεξγαζηνχλ θαη ζα έρεη ηελ
επζχλε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ
πξνπνλεηηθνχ θαη αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπο. Σν έληππν απηφ
αθνχ επηθπξσζεί απφ ηελ νκνζπνλδία απνζηέιιεηαη ζηελ ΔΠ.Τ.Δ.
ε πεξίπησζε αιιαγήο πξνπνλεηή ζηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο
πεξηφδνπ ν αζιεηήο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηελ
Δπηηξνπή κέζσ ηεο Οκνζπνλδίαο.
β) πκκεηέρνπλ, εθφζνλ θιεζνχλ ζε φινπο ηνπο αγψλεο πνπ ππάξρεη
εζληθή εθπξνζψπεζε. Δπηπιένλ ππνρξέσζε ηνπο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα
Παγθχπξηα Πξσηαζιήκαηα.
γ) Παξαθνινπζνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα πέξαλ ησλ
αγσληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πηζαλφ λα πξνθχςνπλ π.ρ ζεκηλάξηα,
εθδειψζεηο, παξνπζηάζεηο ζε ζρνιεία, βξαβεχζεηο θ.α.
δ) Οθείινπλ λα έρνπλ εππξεπή ζπκπεξηθνξά ηδηαίηεξα φηαλ
εθπξνζσπνχλ ηα ρξψκαηα ηεο Κχπξνπ θαη λα απνθεχγνπλ εκθαλίζεηο νη
νπνίεο δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην ήζνο, ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ
αζιήκαηνο θαη κπνξνχλ λα πξνζβάινπλ ην θίιαζιν πλεχκα.
ε) Οη αζιεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ΚΔΑ ηεο Κππξηαθήο
Αξρήο Αληί – Νηφπηλγθ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηνηρεία
εληνπηζκνχ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο Αληί – Νηφπηλγθ
ηεο Κχπξνπ.
δ) Δίλαη δηαζέζηκνη γηα έιεγρν ληφπηλγθ, εληφο ή εθηφο αγψλα, απφ ηελ
Κππξηαθή Αξρή Αληί – Νηφπηλγθ ή άιιν αξκφδην αλαγλσξηζκέλν
Οξγαληζκφ Αληί – Νηφπηλγθ κε εμνπζία ππνβνιήο ηνπο ζε έιεγρν
ληφπηλγθ.
ε) Αζιεηέο-αζιήηξηεο ηνπ ρεδηαζκνχ πνπ δηακέλνπλ ζηνπο Ξελψλεο
Αγίνπ Κνζκά, ζηελ Αζήλα νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ θαη λα ζέβνληαη ηνλ
Δζσηεξηθφ θαλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ησλ Ξελψλσλ.
10.2 ΠΡΟΠΟΝΗΣΔ
Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ αζιεηψλ, πέξα
απφ ηηο νκνζπνλδίεο, είλαη νη πξνπνλεηέο. Έηζη θαη ζην ρεδηαζκφ
Τςειήο Δπίδνζεο ε ζπρλή ελεκέξσζε θαη ζηελή ζπλεξγαζία ησλ
πξνπνλεηψλ κε ηελ ΔΠ.Τ.Δ έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν λα επηηειέζεη πξνο
ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ: ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ αζιεηψλ.
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ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πξνπνλεηψλ έλαληη ηεο ΔΠ.Τ.Δ ζπγθαηαιέγνληαη
ε εηνηκαζία αγσληζηηθνχ θαη πξνπνλεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ,
ελεκέξσζε πνξείαο πξνεηνηκαζίαο θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
10.3 ΟΜΟΠΟΝΓΙΔ
Σν ζρέδην πςειήο επίδνζεο ηνπ ΚΟΑ έρεη ζθνπφ λα ιεηηνπξγήζεη
βνεζεηηθά πξνο ην έξγν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηηο
Οκνζπνλδίεο. Η Οκνζπνλδία είλαη ν επίζεκνο εθπξφζσπνο θάζε αζιεηήαζιήηξηαο εληαγκέλνπ ζην ρεδηαζκφ θαη φιεο νη δηαδηθαζίεο γίλνληαη
κέζσ απηήο. Οπνηνδήπνηε επηπιένλ αίηεκα ηνπ αζιεηή-αζιήηξηαο πξνο
ηελ ΔΠ.Τ.Δ, ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ή ηνπο πξνπνλεηέο ηνπο
γξαπηψο, κέζσ ηεο Οκνζπνλδίαο ηνπο.
10.4 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΑΡΥΗ ΑΝΣΙ-ΝΣΟΠΙΝΓΚ
Η Κππξηαθήο Αξρήο Αληί-Νηφπηλγθ ελεκεξψλεη θαη εθπαηδεχεη ηνπο
αζιεηέο/ηξηεο θαη ην Πξνζσπηθφ Τπνζηήξημεο ηνπο (πρ πξνπνλεηέο,
ηαηξνχο θ.α) γηα ζέκαηα Αληί – Νηφπηλγθ θαη δηελεξγεί ειέγρνπο
ληφπηλγθ, εληφο θαη εθηφο αγψλα θαη ελεκεξψλεη ηελ ΔΠ.Τ.Δ γηα ζέκαηα
πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνπο αζιεηέο/ηξηεο εληαγκέλνπο ζην
ρεδηαζκφ.
10.5 ΚΟΔ
Η Οιπκπηαθή Δπηηξνπή πνξεχεηαη καδί κε ηελ Αλψηαηε Αζιεηηθή Αξρή,
ηνλ ΚΟΑ, γηα ηελ επίηεπμε ησλ Οιπκπηαθψλ ζηφρσλ. Δθπξνζσπείηαη θαη
ζπκκεηέρεη ζηελ ΔΠ.Τ.Δ.
10.6 ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΤΦΗΛΗ ΔΠΙΓΟΗ
Η ηερλνθξαηηθή επηηξνπή πέξαλ απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ
έληαμεο έρεη θαη ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ.
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, χκβνπινη ηνπ ΚΟΑ θ. Γψξα Κπξηάθνπ θαη θ
Υξηζηφδνπινο Υξηζηνδνπιίδεο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ήζειε
εμνπζηνδνηήζεη ν Οξγαληζκφο, είλαη ην εληεηαικέλν άηνκν πνπ
παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ηελ ζηελή επαθή κε φινπο
ηνπο άκεζα ελδηαθεξνκέλνπο θαη κεηαθέξεη ζηελ επηηξνπή δεδνκέλα θαη
εηζεγήζεηο.
Η ΔΠ.Τ.Δ κε ηελ ζεηξά ηεο, βάζεη ησλ εηζεγήζεσλ, πινπνηεί ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ρεδηαζκνχ θαη κεξηκλά γηα ηελ επίιπζε ή δηεθπεξαίσζε
αηηεκάησλ εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ.
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10.7 ΚΟΑ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ Αζιεηηζκνχ
εγθξίλεη ηα πξνηεηλφκελα απφ ηελ ΔΠ.Τ.Δ θξηηήξηα έληαμεο θαη νδεγφ
Λεηηνπξγίαο ηνπ ρεδηαζκνχ Τςειήο Δπίδνζεο. Δπίζεο παξαθνινπζεί
ηελ φιε εμέιημε ηνπ ζρεδηαζκνχ κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο ΔΠ.Τ.Δ θαη
έρεη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα νηηδήπνηε πξνθχςεη.
11. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΔΓΙΑΜΟ
Αζιεηήο-αζιήηξηα απνθιείεηαη απφ ηα σθειήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ
φηαλ:
α) Έρεη ηεξκαηίζεη ηελ αγσληζηηθή ηνπ πνξεία.
β) Βξεζεί έλνρνο/ε γηα δηάπξαμε παξάβαζεο ησλ θαλνληζκψλ ΑληίΝηφπηλγθ.
γ) Καηαδηθάζηεθε απφ ηελ ΑΓΔΑ γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά.
δ) Η πξφνδνο πνπ παξνπζηάδεη ή ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη δελ
είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
ε) Έρεη παξαβηάζεη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ ζρεδηαζκνχ.
δ) Καηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο νκνζπνλδίαο.
ε) Παξά ηηο ππνδείμεηο ηεο ΔΠ.Τ.Δ ζπλερίδεη λα ζπλεξγάδεηαη κε
πξνπνλεηή ή άιιν πξφζσπν πρ ηαηξφ, θπζηνζεξαπεπηή θ.α πνπ
ηειεί ππφ Απνθιεηζκφ ιφγσ παξάβαζεο ησλ θαλνληζκψλ Αληί –
Νηφπηλγθ.
Πξνπνλεηήο απνθιείεηαη απφ ηα σθειήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ φηαλ ηειεί
ππφ Απνθιεηζκφ γηα παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ Αληί – Νηφπηλγθ.
Σελ ηειηθή απόθαζε ηελ ιακβάλεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ
Οξγαληζκνύ.
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