
 

 

 

  

Εσωτερικός Κανονισμός 
2019-2020 
 

 

1/7/2019 

glyfada  b.c. 



 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2019-2020 

 

Κανονιζμός μελών Α..Μ. Γλσθάδας 

Αγωνιζηική περίοδος 2019-2020 

   

 

1 Καηηγορίες (Πένηε καηηγορίες) 

 
1.1 V Member  Εγγεγξακκέλα κέιε πνπ έρνπλ θιείζεη ην 35 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη 

ιόγνπ θαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε εθδειώζεηο ηνπ Σπιιόγνπ. 

 

1.2 P Member  Εγγεγξακκέλα κέιε πνπ είλαη ελήιηθα (από 18 εηώλ θαη πάλσ) κέρξη θαη 34 εηώλ ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ κόλν παξνπζίαο θαη ιόγνπ ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο θαη κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

εθδειώζεηο ηνπ Σπιιόγνπ. 

 

 

1.3 F Member  Εγγεγξακκέλα κέιε πνπ έρνπλ θιείζεη ην 35 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη 

ιόγνπ ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ππόινηπεο εθδειώζεηο ηνπ Σπιιόγνπ κε  

εηήζηα ζπλδξνκή 50€ ε νπνία πιεξώλεηαη εθάπαμ κε ηελ εγγξαθή ή ηελ αλαλέσζε ηεο ζπκκεηνρήο. 

 

1.4 S Athlete  Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θαηεγνξία έρνπλ νη αζιεηέο θαη αζιήηξηεο αλεμαξηήησο ειηθίαο πνπ 

έρνπλ δειηίν ζηελ Οκνζπνλδία. 

1.4.1  Όινη νη αζιεηέο πνπ είλαη πάλσ από 35 εηώλ έρνπλ όια ηα δηθαηώκαηα πνπ έρνπλ θαη νη V Member 

(δηθαίσκα ςήθνπ θαη ιόγνπ ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Σπιιόγνπ). 

1.4.2  Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Trials γηα ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο νκάδεο ηνπ Σπιιόγνπ. 

 

1.5 J Athlete  Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θαηεγνξία, όινη νη αζιεηέο θαη αζιήηξηεο ηεο Αθαδεκίαο πνπ δελ 

έρνπλ θιείζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα Trials γηα ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο 

νκάδεο ηνπ Σπιιόγνπ. 

 

1.6  Γεληθέο δηεπθξηλήζεηο.  

1.6.1  Δελ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ Σπιιόγνπ θαλέλαο πνπ θαηέρεη ζέζε ζε Δ.Σ. άιισλ ζπιιόγσλ πνπ 

αζρνινύληαη κε ην άζιεκα ηνπ Μπόνπιηλγθ.  

1.6.2 Εηδηθή ηηκή πξνπνλήζεσλ από ην Blanos Bowling, ζύκθσλα κε πίλαθα πνπ ζα αλαθνηλσζεί ζηηο 

20/8/2019.  

1.6.3 Επηζεκαίλεηαη, όηη ηηο πεξηόδνπο ησλ εηδηθώλ δηνξγαλώζεσλ θαη ηελ πεξίνδν ησλ ενξηώλ δελ ηζρύνπλ νη 

εηδηθέο παξνρέο. 

 

 

2 Αγωνιζηικό Σμήμα & Ανηιπροζωπεσηικές Ομάδες σλλόγοσ 

 
2.1 Αγσληζηηθό Τκήκα κε ηελ δεκηνπξγία ηξηκεινύο επηηξνπήο ( Επηηξνπή Αλάπηπμεο Αγσληζηηθνύ ) γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αγσληζηηθνύ ηκήκαηνο  ηνπ Σπιιόγνπ καο. 

 

2.2 Υπεύζπλν ζηειέρσζεο ηεο επηηξνπήο ην Δ.Σ. ηνπ Σπιιόγνπ. 
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2.3 Υπνρξεώζεηο Ε.Α.Α.  

2.3.1 Εμεύξεζε πόξσλ γηα ην αγσληζηηθό ηκήκα γηα πιηθό, πξνπνλήζεηο, εηδηθνύο ρξεκαηνδόηεο, κε γλώκνλα 

πάληα ηελ αζιεηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπιιόγνπ.  

2.3.2 Υπνγξαθή εηδηθώλ ζπλεξγαζηώλ κε αζιεηέο θαη αζιήηξηεο κε ηνλ Σύιινγν.  

2.3.3 Νέν πξόγξακκα αλάπηπμεο ηεο αθαδεκίαο καο κε πξόγξακκα δύν ηαρπηήησλ γηα ηελ θαιύηεξε 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ (Αγσληζηηθό – Πξναγσληζηηθό).  

2.3.4 Δεκηνπξγία Camp θαη εηδηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο. 

 

2.4 Αληηπξνζσπεπηηθέο νκάδεο αληξώλ θαη γπλαηθώλ  

2.4.1 Σπκκεηνρή ζην εζσηεξηθό πξσηάζιεκα κε 70% 

2.4.2 Κάζε αζιήηξηα θαη αζιεηήο πνπ έρεη ζπκκεηνρή ζε Εζληθή Οκάδα γηα ηα επόκελα δύν ρξόληα έρεη δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηα Trials γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθή νκάδα ρσξίο πξνϋπνζέζεηο . 

2.4.3 Ο ηξόπνο δηεμαγσγήο ησλ Trials ζα αλαθνηλσζεί κέρξη ηηο 15/9/2017 από ηελ Αγσληζηηθή  Επηηξνπή. 

2.4.4 Η επηινγή ηεο ηειηθήο νκάδαο  είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ πξνπνλεηή. 

2.4.5 Όια ηα πξνεγνύκελα ζα ηζρύζνπλ αλ ηειηθά απνθαζηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιόγνπ ζηνπο αγώλεο από 

ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. 

 

2.5 ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

2.5.1 Σε άξλεζε αζιεηή/αζιήηξηαο λα αθνινπζήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ νκάδσλ ηνπ 

ζπιιόγνπ ρσξίο ζπνπδαίν ιόγν, ζεκαίλεη ηελ απηόκαηε παξαπνκπή ηνπ ζην πεηζαξρηθό ζπκβνύιην θαη ηνλ 

απνθιεηζκό ηνπ από νπνηνδήπνηε ζύζηεκα επηβξαβεύζεσλ ηνπ ζπιιόγνπ (ρξεκαηηθό θαη ηηκεηηθό) 

2.5.2 Κάζε παξνρή αζιεηηθνύ πιηθνύ ηνπ ζπιιόγνπ ζε αζιεηή/αζιήηξηα ζα δηαξθεί γηα όζν δηάζηεκα ν 

αζιεηήο/αζιήηξηα παξακέλεη αζιεηήο ηνπ Α.Σ.Μ. Γιπθάδαο. 

2.5.3 Σηελ πεξίπησζε κεηεγγξαθήο, θάζε κέινο είλαη ππνρξεσκέλν λα επηζηξέςεη (ή λα επαλαθαηαβάιεη ην 

πνζό αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε) ηνλ εμνπιηζκό πνπ ηνπ είρε παξαρσξεζεί γηα λα 

εγθξηζεί ε κεηεγγξαθή.  

2.5.4 Σε θαλέλα κέινο δελ επηηξέπεηαη λα πνπιήζεη ή λα δαλείζεη ην αζιεηηθό πιηθό πνπ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί 

από ηνλ ζύιινγν. 

2.5.5 Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αζιεηηθό πιηθό παξαρσξείηαη ζε κέινο, απνθιεηζηηθά ππεύζπλν γηα ηε ζσζηή 

θύιαμε θαη ζπληήξεζε, είλαη ην κέινο πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε. 

2.5.6 Σε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή θινπήο ην κέινο, πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ή λα απνδεκηώζεη ζην αθέξαην 

ηνλ εμνπιηζκό απηό. 

2.5.7 Η παξάδνζε θαη επηζηξνθή πιηθνύ από θαη πξνο ηνλ ζύιινγν ζα γίλεηαη πάληα κε γξαπηή ζπκθσλία. 

 

 

3 Διοργανώζεις Ομοζπονδίας περιόδοσ 2019-2020 

 

3.1 Γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ αζιεηώλ/αζιεηξηώλ ηνπ ζπιιόγνπ ζηηο δηνξγαλώζεηο ηεο Ε.Γ.Ο. είλαη ππνρξεσηηθή 

ε αλαγξαθή ηνπ Σπιιόγνπ ζηελ κπινύδα. 

 

3.2 Μέιε-αζιεηέο πνπ έρνπλ ρνξεγνύο ζα έιζνπλ ζε ζπλελλόεζε κε ην Δ.Σ. θαη ηελ E.Γ.Ο. 

 

 

3.3 Επίζεο όινη νη ελδηαθεξόκελνη/εο πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ε Οκνζπνλδία επηβάιεη πξόζηηκν, ίζν κε ην 

παξάβνιν ζπκκεηνρήο ηεο δηνξγάλσζεο, ζηνπο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζε 

θάπνηα δηνξγάλσζε θαη δελ πξνζέιζνπλ. Σηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη δελ επηζηξέθεηαη 

θαλέλα παξάβνιν. 

 

3.4  Όζνλ αθνξά ηα αηνκηθά αγσλίζκαηα ηεο Οκνζπνλδίαο ν αζιεηήο ζπκκεηέρεη κε επίγλσζε ησλ θαλόλσλ 

πνπ ηνπο δηέπνπλ θαη ν ζύιινγνο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε ρξεκαηηθήο ε εζηθήο απνδεκίσζεο απέλαληη 

ηνπο. 
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3.5 Κάζε κέινο ηνπ ζπιιόγνπ νθείιεη λα έρεη ζσζηή ζπκπεξηθνξά ζε όιεο ηηο δηνξγαλώζεηο θαη λα αθνινπζεί 

ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ αζιήκαηνο. Τν Δ.Σ. ηνπ ζπιιόγνπ έρεη ην δηθαίσκα παξαπνκπήο ζηελ πεηζαξρηθή 

επηηξνπή αζιεηώλ θαη αζιεηξηώλ, εθόζνλ απηνί δελ ελαξκνλίδνληαη ζηα αγσληζηηθά πιαίζηα θαη ηνπο 

θαλνληζκνύο ηνπ αζιήκαηνο. 

 

3.6 Σε πεξίπησζε αιιαγώλ από ηελ Οκνζπνλδία ζην εηήζην θαιεληάξη θαη ηνπο ηξόπνπο δηεμαγσγήο ησλ 

αγώλσλ ζα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο θαη ν εζσηεξηθόο θαλνληζκόο. 

 

 

4 Ανακοινώζεις προπονήζεων ζσλλόγοσ αγωνιζηικής περιόδοσ 2019-2020 

 

4.1  Ο Α.Σ.Μ. Γιπθάδαο γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2019-2020, έρεη ηε ππνρξέσζε λα δηνξγαλώζεη 34 

πξνπνλήζεηο νη νπνίεο ζα δηαξθέζνπλ από ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2019 κέρξη θαη ηνλ Ινύλην ηνπ 2020. Η 

νλνκαζία απηώλ ησλ πξνπνλήζεσλ ζα είλαη H.S.T 

 

4.2 Οη νκάδεο ζπκκεηνρήο ζηηο πξνπνλήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο κέρξη θαη 

31/7/2019. 

 

 

4.3 Όζνη ιάβνπλ κέξνο ζε απηέο ηηο πξνπνλήζεηο ζα έρνπλ θαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε άιιεο δηνξγαλώζεηο 

ηνπ Σπιιόγνπ. 

 

4.4 Όζεο νκάδεο ιάβνπλ κέξνο ζηηο πξνπνλήζεηο ζα έρνπλ δσξεάλ εκθαλίζεηο από ηνλ Σύιινγν. 

 

 

 

5 Ειδικές παροτές 

 

5.1 Εηδηθό πξόγξακκα πξηκνδόηεζεο πξνπνλήζεσλ ζε εμαηξεηηθά ρακειό θόζηνο γηα όια ηα κέιε θαη ηνπο 

αζιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνπνλήζεηο ηνπ ζπιιόγνπ. 

 

5.2 Εηδηθή θαξθίηζα ηνπ ζπιιόγνπ ζα δίλεηαη ζηνλ αζιεηή/αζιήηξηα πνπ ζα επηηπγράλεη ηέιεην παηρλίδη 

 

 

5.3 Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ζπκκέηνρε ζηα Bonus ε εκθάληζε ζηνπο αγώλεο λα είλαη πάληα ε επίζεκε 

κπινύδα ηνπ Σπιιόγνπ. 

 

5.4 Αγνξά πιηθνύ από εηδηθέο πξνζθνξέο ηνπ Σπιιόγνπ. 

 

 

6 Μεηαγραθές – εγγραθές 

 

6.1 Εγγξαθέο Μειώλ 
6.1.1 Γηα ηελ αξρηθή εγγξαθή Μέινπο ρξεηάδεηαη θσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. Μία θσηνγξαθία 

ηύπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο θαη κία ζπζηαηηθή επηζηνιή ππνγεγξακκέλε από δπν κέιε ηνπ Σπιιόγνπ 

πνπ λα ζπλαηλνύλ ζηελ εγγξαθή 

 

6.2 Εγγξαθέο αζιεηώλ 
6.2.1 Γηα ηελ αξρηθή εγγξαθή αζιεηή ή αζιήηξηαο ζην ζύιινγν ρξεηάδεηαη ν εγγξαθόκελνο λα κελ έρεη δειηίν. 



 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2019-2020 

 

6.2.2 Υπνβνιή ζηνλ Γξακκαηέα ηνπ ζπιιόγνπ όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ζπζηαηηθήο επηζηνιήο από δύν 

ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ ζπιιόγνπ πνπ λα πξνηείλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ ζύιινγν. Πξνθεηκέλνπ δε γηα 

αλήιηθνπο (όζνπο δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο) θαη έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο 

εθείλνπ πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα ηνπ αζιεηή. 
6.2.3 Πηζηνπνηεηηθό Δήκνπ ή Κνηλόηεηαο ηεο Ειιάδαο, ή θσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, δύν 

θσηνγξαθίεο ηνπ αζιεηή ή ηεο αζιήηξηαο, ηύπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, όκνηεο, θαζαξέο θαη 

πξόζθαηεο. 
6.2.4 Οη εγγξαθέο ζα είλαη πάληα ζύκθσλεο κε ηνλ αζιεηηθό λόκν θαη ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηνπ ζπιιόγνπ. 

 

6.3 Μεηαγξαθέο αζιεηώλ 
6.3.1 Επηηξέπνληαη νη κεηαγξαθέο αζιεηώλ, κε αίηεζή ζηνλ ζύιινγν θαηά ηελ πξνβιεπνκέλε πεξίνδν 

κεηαγξαθώλ ρσξίο δεζκεύζεηο θαη πεξηνξηζκνύο.  

6.3.2 Εηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο ή ε αζιήηξηα είλαη αλήιηθνο/ε , ρξεηάδεηαη ε έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε εθείλνπ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα. 

6.3.3 Τν θόζηνο κεηαγξαθήο είλαη 50 € πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ Οκνζπνλδία. 

6.3.4 Γηα ηελ έγθξηζε αίηεζεο κεηαγξαθήο είλαη απαξαίηεηε ε νινθιεξσηηθή εμόθιεζε νθεηιώλ πξνο ηνλ 

ζύιινγν θαη ε επηζηξνθή ρνξεγνύκελνπ πιηθνύ αλ απηό απαηηεζεί.  

6.3.5 Γηα ηελ κεηαγξαθή αζιεηή ζηε δύλακε ηνπ ζπιιόγνπ ρξεηάδεηαη ε ππνβνιή ζηνλ Γξακκαηέα ηνπ 

ζπιιόγνπ όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ζπζηαηηθήο επηζηνιήο από δύν ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ ζπιιόγνπ 

πνπ λα πξνηείλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ ζύιινγν. Πξνθεηκέλνπ δε γηα αλήιηθνπο (όζνπο δελ έρνπλ 

ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο) θαη έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο εθείλνπ πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα 

ηνπ αζιεηή. 
6.3.6 Πηζηνπνηεηηθνύ Δήκνπ ή Κνηλόηεηαο ηεο Ειιάδαο, ή θσηνηππίαο ηεο Αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

πηζηνπνηεηηθνύ ηεο πγείαο ηνπ αζιεηή, δύν θσηνγξαθηώλ ηνπ αζιεηή, ηύπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, 

όκνηεο, θαζαξέο θαη πξόζθαηεο. 
6.3.7 Οη κεηαγξαθέο ζα είλαη πάληα ζύκθσλεο κε ηνλ αζιεηηθό λόκν θαη ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηνπ ζπιιόγνπ. 

 

 

7 Ποινές και ενζηάζεις 

 

7.1 Οη πνηλέο ζα εθδίδνληαη από ηελ πεηζαξρηθή επηηξνπή κε δεπηεξνβάζκην όξγαλν ην Δ.Σ. θαη αλώηαην 

όξγαλν ελζηάζεσλ ηελ Γ.Σ. ηνπ ζπιιόγνπ. 

 

7.2 Οη ελζηάζεηο ζα θαηαηίζεληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ αγώλα κέρξη θαη κηα ώξα από ηελ νινθιήξσζε ηνπ. 

Τν θόζηνο ηεο Έλζηαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 50€. 

 

8 Η ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΗΜΑΙΝΕΙ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΚΑΙ 

ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΟΤ Ω ΑΝΩ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ. 

 

 

 Ο παξώλ θαλνληζκόο ςεθίζηεθε κε ηε λόκηκε πιεηνςεθία από ηελ Γ.Σ. ησλ κειώλ ηνπ Σσκαηείνπ 

Α.Σ.Μ.Γ ζηηο 11/6/2019 

                                                                              Γηα ην Δ.Σ. 

                                O Πξόεδξνο                                                                  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

                        


