Κανονισμοί
για Εγγραφές και Μεταγραφές Αντισφαιριστών
και
για όρους συμμετοχής σε Επίσημα Πρωταθλήματα
Αναθεωρημένοι βάσει απόφασης Δ.Σ. 26/11/2019
Α. Εγγραφές:

1. Για

την εγγραφή Αντισφαιριστή στο μητρώο της Ομοσπονδίας
Αντισφαιρίσεως Κύπρου (ΟΑΚ) χρειάζεται η υποβολή προς αυτήν μέσω του
Πλήρους ή Εταιρικού Μέλους στο οποίο ανήκει ή του ίδιου του αθλητή (σε
περίπτωση Λευκής ταυτότητας) των ακολούθων δικαιολογητικών.
α. Αίτηση εγγραφής που υπογράφεται από τον ίδιο τον Αντισφαιριστή ή / και
τον κηδεμόνα του σε περιπτώσεις ανηλίκων.

β. Δελτίο Υγείας ΚΟΑ.
γ. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης.
δ. Δύο (2) φωτογραφίες, μεγέθους 3,50 Χ 4,50 περίπου

2. Η Ομοσπονδία θα εκδίδει το αργότερο εντός 15 ημερών για τον κάθε
Αντισφαιριστή δελτίο ταυτότητας δεόντως υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο
ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο θα αναγράφει το
ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό μητρώου του
Αντισφαιριστή και το όνομα του Ομίλου στη δύναμη του οποίου ανήκει. Το
δελτίο θα φέρει επίσης τη φωτογραφία του Αντισφαιριστή.

3. Αντισφαιριστής ο οποίος δεν επιθυμεί να αγωνίζεται για οποιοδήποτε Όμιλο
μπορεί να απευθύνει ο ίδιος αίτηση στην Ομοσπονδία για έκδοση δελτίου
λευκής ταυτότητας.
Νοείται ότι ο Αντισφαιριστής στον οποίο εκδίδεται λευκή ταυτότητα δεν
δικαιούται να συμμετέχει σε Διασωματειακά Πρωταθλήματα.

4. Το δελτίο ταυτότητας πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο με την καταβολή
χρηματικού ποσού, μέσω της ιστοσελίδας της ΟΑΚ ή με έμβασμα / μετρητά.
Το ποσό θα καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΟΑΚ κατά καιρούς.

5. Ουδείς αντισφαιριστής δικαιούται να συμμετέχει σε επίσημα πρωταθλήματα
αν δεν έχει προηγουμένως ανανεώσει το Δελτίο Ταυτότητας της ΟΑΚ.

6. Αντισφαιριστής που υποβάλλει για εγγραφή περισσότερες αιτήσεις από μία,

μέσω διαφόρων Ομίλων ή η αίτηση του περιέχει ψευδή στοιχεία, θα
τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού από όλα τα Επίσημα Πρωταθλήματα μέχρι
ένα χρόνο ως ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β. Μεταγραφές:
1. Αντισφαιριστής ο οποίος ανήκει σε Όμιλο / Αθλητικό Κέντρο, Μέλος της
Ομοσπονδίας μπορεί να μεταγραφεί σε άλλο Όμιλο:
α. με την συγκατάθεση του Ομίλου στη δύναμη του οποίου ανήκει, την οποία
δεν μπορεί να αρνηθεί να δώσει, νοουμένου ότι ο αθλητής (άνω των 18
ετών) έχει εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο
του. Στους αθλητές κάτω των 18 χρονών η μεταγραφή θα πρέπει να
δίνεται χωρίς καμία παρεμπόδιση και σε περίπτωση που υπάρχει
οικονομική εκκρεμότητα μεταξύ Ομίλου και Κηδεμόνα, τότε αυτή πρέπει
να διευθετείται μεταξύ τους.
β. με υποσχετική μεταγραφή για ένα χρόνο ή περισσότερο, που δίδεται
από τον Όμιλο στη δύναμη του οποίου ανήκει.
γ. λόγω μετοίκησης του Αντισφαιριστή σε άλλη επαρχία ή εάν
συντρέχουν ειδικοί λόγοι μεταγραφής, τους οποίους η Ομοσπονδία
κρίνει δικαιολογημένους.
2. Αντισφαιριστής που επιθυμεί να μεταγραφεί σε άλλο Όμιλο συμπληρώνει
ειδικό έντυπο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας.
Αν ο Αντισφαιριστής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, το
έντυπο υπογράφει ο κηδεμόνας του. Το έντυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται
με συστημένη επιστολή στην Ομοσπονδία από τον Όμιλο στον οποίο
επιθυμεί να μεταγραφεί.
Τόσο στην περίπτωση της ελεύθερης μεταγραφής όσο και στην περίπτωση
της υποσχετικής, το έντυπο υπογράφεται και από τους δύο ενδιαφερόμενους
Ομίλους.
3. Μεταγραφές μπορούν να γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
4. Αιτήσεις μεταγραφών εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας σε κανονική συνεδρία και αφού αυτό διαπιστώσει ότι
τηρήθηκαν οι πρόνοιες των Κανονισμών, προβαίνει στην ελεύθερη ή μη
μεταγραφή του Αντισφαιριστή.

5. Αντισφαιριστής ηλικίας μέχρι δέκα χρόνων έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί
ελεύθερα σε Όμιλο της προτίμησης του χωρίς τη συγκατάθεση του Ομίλου
του.
6. Αντισφαιριστής που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του, έχει το
δικαίωμα να μεταγραφεί σε Όμιλο της προτίμησης του. Νοείται ότι για την
ολοκλήρωση της μεταγραφής θα υποβάλλεται προς την ΟΑΚ από τον
Αντισφαιριστή βεβαίωση του Ομίλου, στην δύναμη του οποίου ανήκε, ότι δεν
έχει οικονομικές απαιτήσεις από τον Αντισφαιριστή. Σε περίπτωση που ο εν
λόγω Όμιλος αδιαφορήσει και/ή αδικαιολόγητα αρνηθεί την μεταγραφή μετά
την πάροδο 30 ημερών από της κοινοποίησης σ’ αυτόν από την ΟΑΚ
αντίγραφου της σχετικής αίτησης ή σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ Ομίλου
και Αντισφαιριστή, κατά πόσο ο Όμιλος δικαιούται να έχει οικονομικές
απαιτήσεις ή ως προς το ύψος των οικονομικών απαιτήσεων, αν υπάρχουν,
θα αποφασίζει το Δ.Σ. της ΟΑΚ.
7. Αντισφαιριστής έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε Όμιλο της προτίμησης του
αν ο Όμιλος στον οποίο ανήκει διαγράφηκε από Πλήρες ή Εταιρικό Μέλος
από τη δύναμη της Ομοσπονδίας.
8. Κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της σχετικής αίτησης μέχρι την
πραγματοποίηση της μεταγραφής στο νέο Όμιλο του, ο Αντισφαιριστής
εξακολουθεί να ανήκει στη δύναμη του Ομίλου από τον οποίο προέρχεται.
9. Αντισφαιριστής που μεταγράφεται μπορεί να αγωνισθεί αμέσως μετά την
έγκριση της μεταγραφής του από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
10. Απαγορεύεται η προσέγγιση Αντισφαιριστή από Όμιλο για σκοπούς
μεταγραφής χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης του
Ομίλου στον οποίο ανήκει.
11. Για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στους Κανονισμούς τότε θα
αποφασίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
12. Ένσταση σε αίτηση για εγγραφή ή μεταγραφή Αντισφαιριστή μπορεί να
υποβληθεί στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας από οποιοδήποτε
Μέλος της
Ομοσπονδίας ή αντισφαιριστή επειδή τεκμαίρεται ότι έχει έννομο συμφέρον
όχι αργότερα από 15 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της εγγραφής ή
μεταγραφής.

Όροι Συμμετοχής σε Επίσημα Πρωταθλήματα
1. Δικαίωμα συμμετοχής στα Επίσημα Πρωταθλήματα έχει Αντισφαιριστής ο
οποίος:α. Είναι υπήκοος κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Είναι αλλοδαπός που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο,
για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ενός χρόνου.
γ. Είναι καταχωρημένος στο μητρώο της Ομοσπονδίας.
δ. Είναι κάτοχος Δελτίου Υγείας του ΚΟΑ.
ε. Δεν είναι τιμωρημένος από την Ομοσπονδία.
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