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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΒΑΗ
1. Γενικά
Ο παξόλ θαλνληζκόο αθνξά εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά
ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 7-10ρξ. θαη ζα εθαξκόδεη ε Οκνζπνλδία γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ
αλαπηπμηαθνύ αζιεηηζκνύ θαη ησλ σκαηείσλ κειώλ ηνπ.
2. κοπός
α. Η καδηθή εθκάζεζε ηνπ αζιήκαηνο ζε κηθξά παηδηά θαη ε επαθή ηνπο κε ην άζιεκα.
β. Η ζηήξημε ησλ σκαηείσλ θπξίσο κε αζιεηηθό πιηθό γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηελ
πξνπόλεζε.
3. Όροι - Προϋποθέζεις
Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ απαηηείηαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ζπιιόγσλ (σκαηεία) πνπ
θαιιηεξγνύλ ην άζιεκα θαη έρνπλ ζπγθξνηεκέλα ηκήκαηα εθκάζεζεο ζε παηδηά ειηθίαο 710ρξ. κε ηνπιάρηζηνλ 6 αζιεηέο θαη πηζηνπνηεκέλν Δζληθό πξνπνλεηή Γ’ ή Γ’ θαηεγνξίαο.
4. Προπονηηής
Ο πξνπνλεηήο ηνπ σκαηείνπ ζα πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεζεί από ηελ Οκνζπνλδία σο
Δζληθόο πξνπνλεηήο ηνπιάρηζηνλ Γ’ ή Γ’ θαηεγνξίαο.
5. Λειηοσργία
σκαηείν κέινο ηεο ΚΟΞ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ηκήκα εθκάζεζεο κε παηδηά 7-10 εηώλ,
κπνξεί λα αηηεζεί ζηελ νκνζπνλδία λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ζρεδηαζκό.
Σν ηκήκα ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 6 παηδηά θαη πξνπνλεηή Γ’ ή Γ’ θαηεγνξίαο.
Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ηνλ Ννέκβξην, κε όια ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά.
Η Σ.Δ. ζα αμηνινγεί ηελ αίηεζε θαη ζα εηζεγείηαη ζην Γ.. ην νπνίν ζα απνθαζίδεη γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ σκαηείνπ ζηνλ ζρεδηαζκό γηα 1 ρξόλν (Ιαλ-Γεθ).
6. Γικαιολογηηικά
Η αίηεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
α) ηα ζηνηρεία ηνπ ππεύζπλνπ πξνπνλεηή,
Τπόδεηγκα 1
β) ηηο κέξεο, ώξεο θαη ηόπν όπνπ γίλεηαη ε δηδαζθαιία,
γ) θαηάζηαζε κε ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ αζιεηώλ θαη θσηναληίγξαθα ηνπ εληύπνπ
εγγξαθήο ζην σκαηείν
δ) αληίγξαθν ζύκβαζεο κε πξνπνλεηή (έκκηζζν) ή βεβαίσζε απαζρόιεζεο
πξνπνλεηή (άκηζζε εξγαζία).
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα απνζηέιινληαη είηε ηαρπδξνκηθώο είηε κε
ηειενκνηόηππν θαη όρη ειεθηξνληθά.
7. Ύυος Δπιτορήγηζης-Καηανομή-Αποδέζμεσζη
Σν σκαηείν ην νπνίν ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ζρεδηαζκό δύλαηαη λα ιάβεη ρξεκαηηθό
πνζό ή αζιεηηθό πιηθό σο επηρνξήγεζε.
Σν ύςνο ηεο ρξεκαηηθήο επηρνξήγεζεο πξνο ηα σκαηεία, ζα εμαξηάηαη από ηελ
νηθνλνκηθή επρέξεηα ηεο Οκνζπνλδίαο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε έγθξηζεο θαη
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απνδέζκεπζεο ηεο εηήζηαο επηρνξήγεζεο από ηνλ ΚΟΑ, θαζώο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ
σκαηείσλ πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην ζρεδηαζκό.
Η θαηαλνκή ηεο επηρνξήγεζεο ζα γίλεηαη από ηελ Οκνζπνλδία θαη ζα βαζίδεηαη ζηα
θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 8 θαη πάληα κέζα ζηα πιαίζηα θαζνξηζκέλσλ
πξνηεξαηνηήησλ θαη αλαγθώλ.
Η απνδέζκεπζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρνξήγεζεο πξνο ηα σκαηεία κέιε ηεο
νκνζπνλδίαο, εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ πεξί Δπηρνξεγήζεσλ σκαηείσλ.
8. Κριηήρια καηανομής επιτορήγηζης
Η θαηαλνκή ηεο επηρνξήγεζεο ζηα σκαηεία ζα βαζίδεηαη ζηα πην θάησ θξηηήξηα
α) αξηζκό ησλ παηδηώλ πνπ αζινύληαη ζηελ Αθαδεκία
β) αξηζκεηηθή ζπκκεηνρή ζε αγώλεο αλάπηπμεο (-8, -11 ρξ.)
γ)
αξηζκεηηθή ζπκκεηνρή ζηα Δζληθά Πξσηαζιήκαηα
δ) ην ύςνο ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ ΚΟΑ
ε)
ζπλνιηθόο αξηζκόο εληαγκέλσλ σκαηείσλ ζην ζρεδηαζκό.
9. Σερμαηιζμός σμμεηοτής
Η ζπκκεηνρή ελόο σκαηείνπ ζην ζρεδηαζκό ηεξκαηίδεηαη όηαλ
α) Σειείσζε ην νηθνλνκηθό έηνο (Ιαλ-Γεθ)
β) Γελ ζπκκεηέρεη ζε αλαπηπμηαθνύο αγώλεο
γ) Ο πξνπνλεηήο ηνπ σκαηείνπ δελ είλαη ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξίαο «Γ» ή «Γ»
δ) Γελ ηεξά ηηο πξόλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ θαλνληζκνύ
10. Έλεγτος - Κσρώζεις
Η Οκνζπνλδία κέζσ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο, ζα δηεμάγεη πξνγξακκαηηζκέλνπο θαη
έθηαθηνπο ειέγρνπο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πξνπνλήζεσλ πνπ ζα απνζηείιεη ην
σκαηείν. ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνύ, ηόηε ην σκαηείν ζα
εγθαιείηε γξαπηώο θαη ην Γ.. ζα απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζρεδηαζκό.
Ο θαλνληζκόο ηξνπνπνηήζεθε κε απόθαζε ηεο Σ.Δ. ζηηο 29/7/16 θαη εγθξίζεθε από ην Γ..
ηεο ΚΟΞ.
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(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΠΙΣΟΛΗ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ)
ΩΜΑΣΔΙΟ ..................................................
Ηκεξ/λία ......................
Αξ. Μεηξώνπ ......................
Πξνο: Κππξηαθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο
Θέκα: Έληαμε ζην ρεδηαζκό Αλάπηπμεο Βάζεο
1.
Παξαθαινύκε όπσο εμεηάζεηε ηελ αίηεζή καο γηα έληαμε ηνπ σκαηείνπ καο
ζηνλ ρεδηαζκό γηα ην έηνο ………….. αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα:
α.
ηνηρεία εγγεγξακκέλσλ αζιεηώλ ειηθίαο 7-10 εηώλ ζην σκαηείν, κε
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο ηνπο.
β.
2.

Αληίγξαθν ζύκβαζεο κε πξνπνλεηή ή βεβαίσζε απαζρόιεζήο ηνπ

Παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζή ζαο.

-Ο-

-Ο-

Πξόεδξνο

Γξακκαηέαο
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ΑΙΣΗΗ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΒΑΗ ΣΗ ΚΟΞ

ΠΡΟ:

Σερληθή Δπηηξνπή Κ.Ο.Ξ.
(Ηκεξνκελία)………………….

Α.
ηοιτεία Προπονηηή:
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΚΑΣ.

Β.

Πρόγραμμα προπόνηζης
ΓΔΤ
ΣΡΙ

ΑΓΣ

ΣΔΣ

ΣΗΛ

ΗΛ.ΣΑΥΤΓΡ.

ΠΔΜ

ΠΑΡ

ΑΒ

(ώξεο)

Γ.

Προπονηηήριο:............................................................................................................................

Γ.

ηοιτεία Αθληηών:
(γηα ρξήζε από ηελ Σ.Δ.)

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΔΩ

ΓΔΛΣΙΟ

ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ
(ΝΑΙ / ΟΥΙ)

Παξαηεξήζεηο: Δπηζπλάπηνληαη ηα έληππα εγγξαθήο ησλ αζιεηώλ ζην σκαηείν

………………………………….
(ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ)

(ΦΡΑΓΙΓΑ ΩΜΑΣΔΙΟΤ)
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