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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΕΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ 

 

1.  Γενικά 

 Ωο επηρνξήγεζε νξίδεηαη ε: 

 α. θαηαβνιή ρξεκαηηθνύ πνζνύ 

 β. δηάζεζε αζιεηηθνύ πιηθνύ  

 γ. αγνξά-επηζθεπή αζιεηηθνύ πιηθνύ  

 δ. θάιπςε Δμόδσλ Γηνξγάλσζεο Αλαπηπμηαθώλ Αγώλσλ 

 

2.  Αγοπά-Διάθεζη Αθληηικού Τλικού ζηα υμαηεία 

 Σν ελδηαθεξόκελν σκαηείν ζα πξέπεη λα απνζηέιιεη έγγξαθε αίηεζε πξνο ην Γ.. ηεο 

νκνζπνλδίαο, αλαθέξνληαο ηνπο ιόγνπο θαη όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πιηθό πνπ 

αηηείηαη γηα αγνξά ή πξνζσξηλή δηάζεζε.  

  

 α. Πποζυπινή Διάθεζη  

  ηελ πεξίπησζε αηηήζεσο πξνζσξηλήο διάθεζηρ (δαληθό) αζιεηηθνύ πιηθνύ, ζηελ 

επηζηνιή λα αλαθέξνληαη νη ιόγνη δηάζεζεο ηνπ πιηθνύ, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ππεύζπλνπ πνπ ζα ρξεσζεί ην Τιηθό, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηνπ 

σκαηείνπ. 

 Αζιεηηθό πιηθό πνπ ζα παξαρσξείηαη σο δαληθό, ζα εμαθνινπζεί λα αλήθεη ζην πιηθό 

ζέζεο ηεο Οκνζπνλδίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην σκαηείν ζα έρεη ππό ηελ επζύλε ηνπ ην 

πιηθό θαη ζα είλαη ππόινγν εθ ηνπ εθάζηνηε Πξνέδξνπ ηνπ έλαληη ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηελ 

ζπληήξεζε, νπνηαδήπνηε θζνξά ή βιάβε ππνζηεί απηό ή πηζαλή απώιεηα ιόγν θινπήο ή 

άιισο πσο. Η επζύλε παξακέλεη πάληνηε ζηελ δηνίθεζε ηνπ σκαηείνπ. Δπηπιένλ, ην 

σκαηείν ζα πξέπεη όπνηε ηνπ δεηεζεί λα επηζηξέςεη ην αζιεηηθό πιηθό ζε ζπλελλόεζε κε 

ηελ Οκνζπνλδία. 

 

 β. Αγοπά-Επιζκεςή 

  ηελ πεξίπησζε αηηήζεσο αγνξάο ή επηζθεπήο αζιεηηθνύ πιηθνύ, ζηελ επηζηνιή λα 

αλαθέξεηαη ην θόζηνο θαηά πξνζέγγηζε θαη λα ηεξείηαη ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζηελ αλαγξαθή 

ησλ πιηθώλ. 

 

 γ. Εξέηαζη ηηρ Αίηηζηρ 

  Σν Γ.. ζα αμηνινγεί ηηο αηηήζεηο κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξόλ θαλνληζκό θαη ζε πεξίπησζε εγθξίζεσο, είηε ζα πξνβαίλεη ζηελ 

αγνξά ηνπ πιηθνύ θαη δηάζεζή ηνπ ζην σκαηείν, είηε ζα επηρνξεγεί ην σκαηείν κε ην 

ρξεκαηηθό πνζό ηεο αμίαο ησλ πιηθώλ-επηζθεπήο, κεηά ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθήο απόδεημεο 

πιεξσκήο. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ εγθξηζέλ πνζνύ, ην επηπιένλ θόζηνο ζα 

επηβαξύλεη ην σκαηείν. 

  

3.  Κάλςτη Εξόδυν Διοπγάνυζηρ Αναπηςξιακών Αγώνυν  

 Ωο αλαπηπμηαθνί αγώλεο θαζνξίδνληαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο από 7 

έσο 13 εηώλ. 
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 α. Αίηηζη Διοπγάνυζηρ 

  Σν σκαηείν ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη αίηεζε δηνξγάλσζεο αγώλα κέρξη ηέινο 

Οθησβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε 

αγσληζηηθήο πεξηόδνπ. ηελ αίηεζε δηνξγάλσζεο αγώλα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη:  

  1) πξνηεηλόκελε εκεξνκελία θαη ώξα δηεμαγσγήο,  

  2) ηόπνο  

  3) όπιν  

  4) θαηεγνξία ηνπ αγώλα. 

  5) ΣΓΑ πνπ έρεη ηελ επζύλε ηεο νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ 

 

 β. Εξέηαζη ηηρ Αίηηζηρ 

  Η Οκνζπνλδία ζα εμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη ζα θνηλνπνηεί ηελ απάληεζε ζην σκαηείν 

εληόο 2 κελώλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο. 

 

 γ.  Όποι-Πποϋποθέζειρ 

  1)  ηνπο αγώλεο ζα ηζρύεη ε πξνθήξπμε ε νπνία εγθξίζεθε από ην Γ.. ηεο ΚΟΞ 

  2)  ηνπο αγώλεο ζα νξίδεηαη παξαηεξεηήο από ηελ Κ.Ο.Ξ.  

  3)  Η ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αγώλσλ είλαη ππνρξεσηηθή 

  4) Η ηειηθή θαηάηαμε ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ σκαηείνπ πνπ 

δηνξγαλώλεη ηνπο αγώλεο θαη ππνγξαθή ηνπ παξαηεξεηή ηεο Κ.Ο.Ξ. 

 

 ε. Αποηελέζμαηα 

  Με ην πέξαο ησλ αγώλσλ ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη άκεζα ζηελ Οκνζπνλδία ηα 

πην θάησ: 

  1)  Φύιια αγώλα (όκηινη, λνθ-άνπη) θαη ηειηθή θαηάηαμε 

  2)  Φσηνγξαθηθό πιηθό (κε email) 

  3)  Αλαιπηηθή Καηάζηαζε εμόδσλ κε Πξσηόηππεο απνδείμεηο πιεξσκήο ή 

Βεβαηώζεηο είζπξαμεο. 

 

 ζη. Επισοπήγηζη 

  Η Οκνζπνλδία αλαιόγσο ηεο νηθνλνκηθήο ηεο επρέξεηαο, δπλαηόλ λα θαιύςεη κέξνο 

ή εμ νινθιήξνπ ηα έμνδα ηνπ αγώλα. 

 

4. Κπιηήπια-Πποϋποθέζειρ Αποδέζμεςζηρ Επισοπηγήζευν 

 α.  Δπηρνξήγεζε ζα παξαρσξείηαη κόλν ζε σκαηεία εγγεγξακκέλα ζηελ 

Οκνζπνλδία. 

 β.  Σν σκαηείν δελ ζα πξέπεη λα έρεη νπνηαδήπνηε δηαρεηξηζηηθή εθθξεκόηεηα κε ηελ 

ΚΟΞ. 

 γ. Σν σκαηείν ζα πξέπεη λα έρεη ππνβάιιεη ζην Γ.. ηεο νκνζπνλδίαο κέρξη ηηο 30 

Ινπλίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηώλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

 δ.  Σν σκαηείν ζα πξέπεη λα έρεη ελεξγό αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα. 
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 ε.  Σν σκαηείν πνπ ζα ηπγράλεη επηρνξήγεζεο, ππνρξενύηαη λα εθδίδεη απόδεημε 

παξαιαβήο ή ρξέσζεο ηνπ πιηθνύ/εμνπιηζκνύ ή απόδεημε παξαιαβήο ρξεκάησλ. 

 

5.  Διαθεζιμόηηηα 

 Η Οκνζπνλδία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ πξνρσξήζεη ζε έγθξηζε ή απνδέζκεπζε 

επηρνξήγεζεο, ζηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο: 

 α. Οηθνλνκηθνί ιόγνη-Με δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πόξνη, 

 β. Σν σκαηείν δελ πιεξνί ή δελ εθαξκόδεη ηα θξηηήξηα-πξνϋπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 4,  

 γ. Δθθξεκεί ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε, 

 γ.  Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. αγώλεο) γηα ηηο νπνίεο αλαγθαηεί ην αζιεηηθό πιηθό 

πνπ δηαζέηεη. 

 

 

Ο θαλνληζκόο ηξνπνπνηήζεθε κε απόθαζε ηεο Σ.Δ. ζηηο 29/7/16 θαη εγθξίζεθε από ην Γ.. 

ηεο ΚΟΞ ηελ 11/8/16. 
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(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΠΙΣΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ) 

 

ΩΜΑΣΔΙΟ  .................................................. 

Ηκεξ/λία ...................... 

Αξ. Μεηξώνπ ...................... 

 

Πξνο: Κππξηαθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο 

 

Θέκα: Αγνξά Αζιεηηθνύ Τιηθνύ 

 

 1. Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ιόγν ηεο αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ 

αζιεηώλ καο, γίλεηαη ρξήζε ηεζζάξσλ πηζηώλ μηθαζθίαο. Σν σκαηείν καο δηαζέηεη κόλν 

ηξία κεραλήκαηα θαηαγξαθήο θηππεκάησλ.  

 

 2. Γηα ηνλ ιόγν απηό αηηνύκαζηε ηελ αγνξά γηα ην σκαηείν καο ελόο κεραλήκαηνο 

θαηαγξαθήο. Απαηηνύκελε δαπάλε όπσο παξαθάησ: 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΜΗ 

1 Μεράλεκα θαηαγξαθήο ρηππεκάησλ FAVERO fullarm 05  600 

2 Δθηπιηθηήξεο MILLENIUM  400 

3 Καιώδηα εθηπιηρηήξα   50 

     

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ €1050 

 

 3. Σν σκαηείν έρεη απνζηείιεη ηνπο ειεγκέλνπο ινγαξηαζκνύο ζηελ Οκνζπνλδία 

γηα ην έηνο……... 

 

 4. Παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζή ζαο. 

 

 

 

-Ο-              -Ο- 

                Πξόεδξνο        Γξακκαηέαο 
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(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΠΙΣΟΛΗ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΑΓΩΝΑ) 

 

ΩΜΑΣΔΙΟ  .................................................. 

Ηκεξ/λία ...................... 

Αξ. Μεηξώνπ ...................... 

 

Πξνο: Κππξηαθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο 

 

Θέκα: Αίηεζε Γηνξγάλσζεο θαη Δπηρνξήγεζεο Αλαπηπμηαθνύ Αγώλα 

 

 1. αο απνζηέιινπκε ιεπηνκέξεηεο αλαπηπμηαθνύ αγώλα πνπ επηζπκεί λα 

δηνξγαλώζεη ην σκαηείν καο όπσο παξαθάησ: 

 

Ημ/νία: ______________________ Όπλο: __________________ 

Ονομαζία: ________________________________________________________ 

Σόπορ: ________________________________________________________ 

Καηηγοπία/ερ: ______________________   

 

 2. Η Σερληθή Γηεύζπλζε  Αγώλσλ πνπ ζα έρεη ηελ επζύλε νξγάλσζεο θαη 

δηεμαγσγήο απνηειείηαη από ηνπο: 

 

  α. ________________________________ 

  β. ________________________________ 

  γ. ________________________________ 

 

 3. Σν σκαηείν έρεη απνζηείιεη ηνπο ειεγκέλνπο ινγαξηαζκνύο ζηελ Οκνζπνλδία 

γηα ην έηνο……... 

 

 4. Παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζή ζαο. 

 

 

-Ο-          -Ο- 

               Πξόεδξνο             Γξακκαηέαο   
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΗ ΕΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΓΩΝΑ 

 

Α/Α ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

/ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ: ΠΟΟ 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΥΩΡΟ 

     

     

Σ.Γ.Α. 

     

     

ΓΙΑΙΣΗΣΔ 

     

     

ΑΛΛΑ ΔΞΟΓΑ 

     

     

ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (-)  

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΘΛΗΣΩΝ 

     

     

ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ 

     

     

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ (+)  

ΙΟΛΟΓΙΜΟ  

 

 Ηκεξνκελία: ................................ 

        ΔΣΟΙΜΑΣΗΚΔ ΑΠΟ: 

 

        ........................................... 
                (όνομα και υπογραφή) 
 

 
 


