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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ, ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΩΝ

Στους παρόντες Κανονισμούς οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα.
Επίσης, όπου αναφέρεται το αρσενικό φύλο, περιλαμβάνει και το θηλυκό και οι ακόλουθες λέξεις ή
εκφράσεις έχουν τις εξής έννοιες εκτός αν το κείμενο απαιτεί διαφορετικά:
«ΚΟΚ» ή «Ομοσπονδία» σημαίνει την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
«Δ.Σ. ΚΟΚ» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ.
«Ε.Σ. ΚΟΚ» σημαίνει το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΚ
«ΚΟΑ» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
«ΣΧΟΛΗ» σημαίνει τη Σχολή Καλαθοσφαίρισης της ΚΟΚ.
«Επιτροπή Διαιτησίας» ή «Ε.Δ.» σημαίνει την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΚ που συγκροτείται και
λειτουργεί σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς.
«Πρόεδρος και Μέλη» σημαίνει τον εκάστοτε Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής
Διαιτησίας.
«Ομάδα Αξιολόγησης Διαιτησίας» ή «Ο.Α.Δ.» σημαίνει την Επιτροπή που συγκροτείται από την Ε.Δ.
της Κ.Ο.Κ για την αξιολόγηση της διαιτησίας συγκεκριμένου αγώνα και/ή την αξιολόγηση των
διαιτητών.
«Έκθεση» σημαίνει την έκθεση που υποβάλλει ο Διαιτητής ή Κομισάριος ή ο Παρατηρητής Διαιτησίας
ή ο Εθνικός Εκπαιδευτής Διαιτησίας ή η Ο.Α.Δ. επί ειδικού εντύπου της Ε.Δ., αντίστοιχα.
«Καλαθοσφαιρική Συνάντηση» ή «Αγώνας» σημαίνει επίσημη ή φιλική καλαθοσφαιρική συνάντηση που
διεξάγεται στα πλαίσια των διοργανώσεων της ΚΟΚ ή υπό την αιγίδα της ΚΟΚ ή με την άδεια της
ΚΟΚ.
«Σωματείο» σημαίνει Σωματείο/Μέλος της ΚΟΚ.
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«Μέλος της ΚΟΚ» σημαίνει Σωματείο/Μέλος της ΚΟΚ και περιλαμβάνει επίσης το Σύνδεσμο Διαιτητών
Καλαθόσφαιρας Κύπρου, το Σύνδεσμο Παρατηρητών και το Σύνδεσμο Κριτών.
«Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κύπρου» ή «Σ.Δ.Κ.Κ.» σημαίνει τον αναγνωρισμένο από την
ΚΟΚ Σύνδεσμο Διαιτητών.
«Σύνδεσμος Παρατηρητών Καλαθοσφαίρισης Κύπρου» σημαίνει τον αναγνωρισμένο από την ΚΟΚ
Σύνδεσμο Παρατηρητών.
«Σύνδεσμος Κριτών Καλαθοσφαίρισης Κύπρου» σημαίνει τον αναγνωρισμένο από την ΚΟΚ Σύνδεσμο
Κριτών.
«Μητρώο Διαιτητών» σημαίνει το ειδικό Μητρώο Διαιτητών που τηρεί η Ε.Δ. της ΚΟΚ.
«Μητρώο Παρατηρητών» σημαίνει το ειδικό Μητρώο Παρατηρητών που τηρεί η
Ε.Δ. της ΚΟΚ.
«Μητρώο Κριτών/Μελών Γραμματείας» σημαίνει το ειδικό Μητρώο Κριτών/ Μελών της Γραμματείας
που τηρεί η Ε.Δ. της ΚΟΚ.
«Διαιτητής» σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαιτητών της Ε.Δ.
«Παρατηρητής» σημαίνει τον Παρατηρητή, που ορίζεται ως Κομισάριος, από την
Επιτροπή Διαιτησίας σε επίσημο ή φιλικό αγώνα.
«Παρατηρητής Διαιτησίας» σημαίνει τον Παρατηρητή, που ορίζεται από την Επιτροπή Διαιτησίας
για την αξιολόγηση των διαιτητών σε επίσημο ή φιλικό αγώνα.
«Κριτής / Μέλος Γραμματείας» σημαίνει το πρόσωπο που είναι
εγγεγραμμένο στο
Μητρώο
Κριτών/Μελών της Γραμματείας της Ε.Δ. και περιλαμβάνει το Σημειωτή, το Βοηθό Σημειωτή,
το Χρονομέτρη και το Χειριστή της συσκευής των 24΄΄ (δευτερολέπτων) συγκεκριμένου αγώνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 1.

Διορισμός και Σύνθεση Ε.Δ.

1.1 Το Ε.Σ. της ΚΟΚ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του διορίζει τον Πρόεδρο και μέχρι επτά
Μέλη για τη συγκρότηση, αυτόνομης και ανεξάρτητης Επιτροπής υπό το όνομα «Επιτροπή
Διαιτησίας» της ΚΟΚ, κύριοι σκοποί της οποίας είναι η προώθηση και η ανάπτυξη της διαιτησίας
καθώς επίσης και ο ορισμός αρχών αγώνων ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και με τον καλύτερο
τρόπο διεξαγωγή τους. Η Ε.Δ. λειτουργεί με βάση τους παρόντες Κανονισμούς και το Καταστατικό
της Ομοσπονδίας.
1.2 Στις περιπτώσεις που η Ε.Δ. κρίνει αναγκαίο, στις συνεδριάσεις της συμμετέχει ως
σύμβουλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Εθνικός Εκπαιδευτής Διαιτησίας και/ή ο Τεχνικός Σύμβουλος
της Ομοσπονδίας, ή άλλο άτομο η παρουσία του οποίου κρίνεται από την Ε.Δ. ως αναγκαία.
1.3. Στις συνεδρίες της Ε.Δ. για ετοιμασία εισηγήσεων Εκπαίδευσης προς την Σχολή
Καλαθοσφαίρισης της ΚΟΚ με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη της διαιτησίας ή Αξιολόγησης και
Κατάταξης σε Κατηγορίες των Διαιτητών, των Κριτών, και των Κομισάριων / Παρατηρητών, η παρουσία
και ενεργός εμπλοκή της Σχολής Καλαθοσφαίρισης και του Εθνικού Εκπαιδευτή Διαιτησίας είναι
υποχρεωτική.
Άρθρο 2. Προσόντα του Προέδρου και των Μελών Ε.Δ
2.1 Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Δ. πρέπει να είναι ακεραίου και αμέμπτου χαρακτήρα, εγνωσμένης
αντικειμενικότητας, με γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με την καλαθόσφαιρα και, κατά προτίμηση
με τη διαιτησία του αθλήματος, και γενικότερα τον αθλητισμό.
2.2 Υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της θέσης του Προέδρου ή Μέλους της Ε.Δ. και της θέσης μέλους
του Δ.Σ. της ΚΟΚ, ή του Δ.Σ. Σωματείου υπαγόμενου στην ΚΟΚ, ή άλλου Οργάνου, Μέλους,
Επιτροπής, ή Σώματος της ΚΟΚ, ή άλλης Ομοσπονδίας.
2.3 Δεν μπορούν να διοριστούν μέλη της Ε.Δ. εν ενεργεία καλαθοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές,
παρατηρητές ή κριτές της ΚΟΚ, μέλη Ε.Δ. άλλου ομαδικού αθλήματος, υπάλληλοι ή συνεργάτες
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, άτομα που έχουν άμεσο ή έμμεσο
συμφέρον σε γραφείο ή επιχείρηση στοιχημάτων ομαδικών αθλημάτων ή/και επιχείρηση αθλητικών
ειδών.
2.4 Δεν μπορούν να διοριστούν μέλη της Ε.Δ. άτομα που καταδικάστηκαν και διαγράφηκαν ή
απολύθηκαν λόγω σοβαρής παράβασης των βασικών ή θεμελιωδών αρχών της ΚΟΚ, όπως αυτές
καταγράφονται στο άρθρο 1, του Καταστατικού της, από αρμόδιο όργανο της ΚΟΚ ή από την ΑΔΕΑ
ή από αρμόδιο Δικαστήριο της Δημοκρατίας.
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Άρθρο 3. Θητεία, Ανάκληση, Παραίτηση και Αντικατάσταση μελών
3.1
Η θητεία της Ε.Δ. συμβαδίζει χρονικά με τη θητεία του εκάστοτε Δ.Σ. της ΚΟΚ. Αρχίζει
κατά την ημερομηνία που καθορίζει το ΔΣ της ΚΟΚ οπόταν και λήγει η θητεία της προηγούμενης
Ε.Δ. Ο διορισμός του Προέδρου και των Μελών της Ε.Δ. ή τυχόν συμπληρωματικοί διορισμοί πρέπει
να γίνουν όχι αργότερα από την 15η Αυγούστου κάθε έτους. Για να διοριστεί νέα Ε.Δ. σε πλήρη
σύνθεση
πρέπει
η προηγούμενη να έχει συμπληρώσει τη θητεία της εκτός εάν
επισυμβούν/συντρέχουν άλλοι λόγοι που προβλέπονται στους παρόντες Κανονισμούς.
3.2 Στην περίπτωση που το Ε.Σ. της ΚΟΚ δεν διορίσει και τα επτά μέλη της Ε.Δ., η σύσταση της Ε.Δ.
θεωρείται νόμιμη εφόσον υπάρχει Πρόεδρος και τρία τουλάχιστο Μέλη.
3.3
Μετά τον διορισμό του Προέδρου και των Μελών της Ε.Δ. από το Δ.Σ. της ΚΟΚ, σε συνεδρία
που συγκαλείται από τον Πρόεδρο εκλέγεται ή ορίζεται μετά από συναίνεση ένας από τα υπόλοιπα
Μέλη ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του, καθώς
και ένας Γραμματέας. Για τα υπόλοιπα μέλη δύνανται να καθοριστούν θέσεις/ευθύνες αναλόγως των
αναγκών της Ε.Δ. ώστε η λειτουργία της να καταστεί πιο εύρυθμη.
3.4
Κανενός μέλους της Ε.Δ. δύναται να ανακληθεί ο διορισμός του πριν την κανονική λήξη
της θητείας του εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 3.5, 3.6.
3.5
Μέλος της Ε.Δ. που απουσιάζει
εκπίπτει αυτόματα της θέσης του.

αδικαιολόγητα

από τρεις

συνεχείς συνεδριάσεις,

3.6

Μέλος της Ε.Δ. εκπίπτει του αξιώματος/θέσης του

(α)

Για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 2.2, 2.3 και 2.4 των παρόντων Κανονισμών.

(β)
Σε περίπτωση καταδίκης του από αρμόδιο Δικαστήριο για λόγους ηθικής ή/και για ατιμωτικό
αδίκημα.
(γ)

Για σοβαρή ή κατ’ εξακολούθηση παράβαση των παρόντων Κανονισμών.

(δ)

Σε περίπτωση καταδίκης του για οποιοδήποτε λόγο από τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΚ.

(ε) Όταν συμμετέχει σε διάφορες αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις Σωματείου μέλους της ΚΟΚ που
ενδεχομένως να θέσουν την αμεροληψία, αντικειμενικότητα ή την ανεξαρτησία του υπό αμφισβήτηση.
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(στ)
Όταν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αποδεδειγμένα συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε στοιχήματα
μέσω διαδικτύου ή άλλως πως που αφορούν καλαθοσφαιρικούς αγώνες.
3.7 Για τις περιπτώσεις 3.6 (γ), (ε) και (στ) πιο πάνω αποφασίζει για την έκπτωση του μέλους
η Δ.Ε. της ΚΟΚ κατόπιν παραπομπής του στη Δ.Ε. από το Δ.Σ. της ΚΟΚ.
3.8
Ο Πρόεδρος ή μέλος της Ε.Δ. αν επιθυμεί να παραιτηθεί του αξιώματος ή/και της θέσης
του αντίστοιχα υποβάλλει την πρόθεσή του γραπτώς στο Δ.Σ. της ΚΟΚ. Η παραίτηση του τίθεται σε
ισχύ όταν αποφασίσει περί αυτής το Δ.Σ. της ΚΟΚ και ενημερωθούν αναλόγως τα εναπομείναντα μέλη.
3.9 Σε περίπτωση έκπτωσης του Προέδρου ή μέλους ή μελών της Ε.Δ. πριν την κανονική λήξη της
θητείας της Ε.Δ., το Ε.Σ. της ΚΟΚ συνέρχεται το αργότερο εντός 15 ημερών από την
ημερομηνία της αποδοχής της παραίτησης ή της έκπτωσης του μέλους και προβαίνει στο διορισμό
νέου Προέδρου ή νέου ή νέων μελών για το υπόλοιπο της θητείας της Ε.Δ.
Άρθρο 4.

Λειτουργία – Συνεδρίες- Αποφάσεις

4.1 Η Ε.Δ. συνεδριάζει κανονικά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα όταν διεξάγονται οι αγώνες
των πρωταθλημάτων της ΚΟΚ σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τον Πρόεδρο της. Αν κριθεί
αναγκαίο, τα μέλη της Ε.Δ. δύνανται να συνεννοούνται για υποθέσεις που αφορούν την Ε.Δ. μέσω
τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Νοείται ότι οι συνεδρίες της Ε.Δ. για θέματα επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και Αξιολόγησης των
διαιτητών, κριτών και κομισάριων / παρατηρητών (Άρθρο 5.9) συνεχίζονται και μετά τη λήξη των
αγώνων πρωταθλημάτων, σε συνεννόηση με τη Σχολή και των Εθνικό Εκπαιδευτή Διαιτησίας.
4.2 Η Ε.Δ. είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστο μέλη, μεταξύ των οποίων ο
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος της Ε.Δ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο ως προεδρεύων
σε περίπτωση απουσίας και των δύο.
4.3

Ο Πρόεδρος προεδρεύει όλων των κανονικών και εκτάκτων συνεδριάσεων.

Στην απουσία του, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος της Ε.Δ. που
ορίζεται από τον Πρόεδρο.
4.4
Οι αποφάσεις της Ε.Δ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας των
παρόντων μελών, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Προεδρεύων, στην περίπτωση απουσίας του
Προέδρου, ή και του Αντιπρόεδρου, αντίστοιχα, έχουν τη νικώσα ψήφο.
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4.5 Οι αποφάσεις/πρακτικά της Ε.Δ. δημοσιοποιούνται μόνο από τον Πρόεδρο της Ε.Δ, νοουμένου
ότι έχει εξασφαλιστεί γραπτώς η συγκατάθεση του Ε.Στης ΚΟΚ και κοινοποιούνται ως εμπιστευτικό
έγγραφο στο Ε.Σ. της ΚΟΚ, αν το Ε.Σ. αυτό επιθυμεί.
4.6 Το Ε.Σ. της ΚΟΚ χορηγεί στην Ε.Δ. πάγιο χρηματικό ταμείο ύψους 800 ευρώ το οποίο χρησιμοποιεί
δεόντως αιτιολογημένα για κάλυψη επειγόντων και απρόβλεπτων δαπανών. Οι σχετικές αποδείξεις
πληρωμής και άλλα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον Πρόεδρο της Ε.Δ. στο Ε.Σ. εντός δύο
βδομάδων από την ημέρα πληρωμής.
4.7 Αποφάσεις της Ε.Δ. που συνεπάγονται δαπάνη πέραν των 150 ευρώ πρέπει να τυγχάνουν
της έγκρισης του Ε.Σ. της ΚΟΚ προτού οριστικοποιηθούν και εκτελεστούν.
4.8 Για κάθε συνεδρία της Ε.Δ. τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο της
Ε.Δ. επικυρώνονται με τρόπο που αποφασίζει η Ε.Δ και κοινοποιούνται στο τέλος της αθλητικής
περιόδου στον Πρόεδρο της ΚΟΚ.
4.9 Η Ε.Δ. βοηθείται διοικητικά στο έργο της και για την τήρηση αρχείου με ένα ή δύο Γραμματείς
που ορίζονται για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. της ΚΟΚ. Οι εν λόγω γραμματείς αφενός δεν πρέπει
να σχετίζονται με εν δράσει διαιτητές και παρατηρητές ή εν ενεργεία μέλη του Δ.Σ. και,
αφετέρου, οφείλουν να χειρίζονται όλα τα θέματα της Ε.Δ. ως απολύτως εμπιστευτικά και με
εχεμύθεια.

Άρθρο 5.

Αρμοδιότητες-Εξουσίες-Καθήκοντα

Η Ε.Δ. έχει τις εξής αρμοδιότητες και καθήκοντα:
5.1 Σε συνεργασία με τη Σχολή Καλαθοσφαίρισης και τον Εθνικό Εκπαιδευτή Διαιτησίας, μεριμνά για
τη βελτίωση του επιπέδου της διαιτησίας με συνέδρια, σεμινάρια ή με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο επιμόρφωσης αποφασίσει η σχολή αποτελεσματικό, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των Διεθνών
Κανονισμών της FIBA, του Καταστατικού, των Κανονισμών και τις Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων
της ΚΟΚ καθώς και των παρόντων Κανονισμών.
5.2 Εισηγείται στο Ε.Σ. της ΚΟΚ στην βάση και μετά από γραπτή εισήγηση του Εθνικού Εκπαιδευτή
Διαιτησίας (Ε.Ε.Δ.) την εγγραφή διαιτητών, κομισάριων και παρατηρητών διαιτησίας και κριτών στα
αντίστοιχα Μητρώα της ΚΟΚ. Υποβάλλει εντός επτά ημερών από την έναρξη κάθε αγωνιστικής
περιόδου κατάλογο των σε ενέργεια διαιτητών, κομισάριων, παρατηρητών διαιτησίας και κριτών
προς το Δ.Σ. της ΚΟΚ για επικύρωση.
5.3
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Επικυρώνει με τα κριτήρια που καθορίζονται στα σχετικά άρθρα των παρόντων Κανονισμών τουλάχιστον μια
φορά κατά αγωνιστική περίοδο Πίνακες Ικανότητας Διαιτητών, κομισάριων, Παρατηρητών Διαιτησίας και Κριτών
και επικυρώνει την κατάταξη αυτών σε κατηγορίες. Τους πίνακες καταρτίζει ο Εθνικός Εκπαιδευτής Διαιτησίας
και τους αποστέλλει εγγράφως στην Επιτροπή Διαιτησίας προς επικύρωση. Οι Πίνακες αυτοί αποτελούν
Παράρτημα των παρόντων Κανονισμών, (Παράρτημα Ι).
5.4

Επικυρώνει τις αξιολογήσεις των διαιτητών, κομισαρίων/παρατηρητώνς και κριτών.

Την αξιολόγηση ετοιμάζει ο Εθνικός Εκπαιδευτής Διαιτησίας ο οποίος προς τον σκοπό αυτό δικαιούται
να χρησιμοποιεί συνεργάτες τους οποίους να επιλέγει από πρώην διαιτητές και/ή παρατηρητές και/ή
κριτές εγνωσμένου κύρους και/ή με πείρα στο αντικείμενο. Οι αποφάσεις του Εθνικού Εκπαιδευτή
Διαιτησίας είναι τελεσίδικες καθίστανται όμως εκτελεστές μετά από επικύρωση από την Ε.Δ.. Κατά την
ετοιμασία της αξιολόγησης ο Εθνικός Εκπαιδευτής Διαιτησίας δικαιούται να ζητήσει να ακούσει τις
απόψεις του αξιολογούμενου προφορικά ή γραπτώς.
5.5 Ορίζει διαιτητές, κομισάριους, κομισάριους των οποίων ο ορισμός δεν κοινοποιείται, παρατηρητές
διαιτησίας και κριτές ως αρχές των αγώνων όλων των διοργανώσεων της ΚΟΚ καθώς και των
αγώνων που γίνονται με έγκριση ή υπό την αιγίδα της ΚΟΚ και/ή για το πανεπιστημιακό πρωτάθλημα
που διοργανώνει η οικεία ομοσπονδία (ΚΟΠΑ),, όπως προβλέπεται στους παρόντες Κανονισμούς,
(Κεφ. 4. Διαδικασία Ορισμού Αρχών Αγώνων).
5.6 Υποβάλλει κατά την κρίση της, τους διαιτητές σε ιατρική και/ή οφθαλμολογική
εξέταση, ανεξάρτητα αν κατέχουν ή όχι Δελτίο Υγείας του ΑΣΥΑ. Νοείται ότι οι γιατροί που
εξετάζουν τους διαιτητές βάσει του παρόντος θα τυγχάνουν της έγκρισης του Δ.Σ. της ΚΟΚ.
5.7
Διενεργεί γραπτές εξετάσεις, σε συνεργασία με τον Εθνικό Εκπαιδευτή Διαιτησίας, για τη
διαπίστωση των γνώσεων των διαιτητών, κομισάριων/παρατηρητών και κριτών, σε θέματα σχετικά
με τους Κανονισμούς Παιδιάς και των Επίσημων Διευκρινίσεων της FIBA, τους Κανονισμούς και
Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων και του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και τους παρόντες Κανονισμούς,
για σκοπούς αξιολόγησης ή/και προαγωγής των σε οποιαδήποτε κατηγορία.
5.8 Υποβάλλει τους διαιτητές σε δοκιμασίες, βάσει προτύπων της FIBA για να διαπιστώσει το
επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται δυο φορές το χρόνο, σε
χρόνο όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων της ΚΟΚ και σε χρόνο
όχι μεγαλύτερο των 30 ημερών μετά το τέλος του Α’ γύρου του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας Αντρών.
Νοείται ότι η Ε.Δ. μπορεί να υποβάλει σε εξέταση φυσικής κατάστασης οποιοδήποτε διαιτητή,
οποτεδήποτε, αν υπάρχει εύλογη υποψία ότι ο εν λόγω διαιτητής δεν βρίσκεται σε καλή φυσική
κατάσταση και δεν πληρεί τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια.
5.9 Σε συνεργασία με τη Σχολή Καλαθόσφαιρας της ΚΟΚ, διοργανώνει εκπαιδευτικά
σεμινάρια και καταρτίζει προγράμματα εκπαίδευσης για διαιτητές, κριτές και κομισάριους σύμφωνα
με πρόγραμμα, που καταρτίζεται σε συνεργασία με τον Εθνικό Εκπαιδευτή Διαιτησίας και
εγκρίνεται από το Δ.Σ. ή το Ε.Σ. της ΚΟΚ.
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5.10 Υποδεικνύει, αφού συνεννοηθεί με τον Εθνικό Εκπαιδευτή Διαιτησίας, στο Δ.Σ. της ΚΟΚ
διαιτητές για να προταθούν από την ΚΟΚ στην FIBA ως υποψήφιοι διεθνείς διαιτητές η για να
συμμετάσχουν σε διεθνή σεμινάρια διαιτησίας. Το Δ.Σ. της ΚΟΚ δεν δεσμεύεται από τις υποδείξεις
της Ε.Δ. αλλά οφείλει να τις λαμβάνει σοβαρά υπόψη.
5.11 Υποδεικνύει τους διεθνείς ή άλλους διαιτητές που διαιτητεύουν διεθνείς αγώνες των οποίων
οι διαιτητές δεν ορίζονται από τη FIBA ή την FIBA Europe, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό
καθώς και τους διαιτητές που συνοδεύουν τις εθνικές ομάδες σε αγώνες του εξωτερικού.
5.12 Διαπραγματεύεται με τους οικείους συνδέσμους, κατόπιν συνεννόησης με το Δ.Σ. της ΚΟΚ, τον
καθορισμό του ύψους τόσο των οδοιπορικών όσο και της αντιμισθίας κατά αγώνα των διαιτητών,
παρατηρητών και των κριτών/μελών της Γραμματείας με τη λήξη της εκάστοτε σύμβασης.

Άρθρο 6.

Πειθαρχική δικαιοδοσία

6.1 Η Ε.Δ. επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας και/ή άλλως πως, θεμάτων
που αφορούν τη μη συμμόρφωση των διαιτητών, κομισάριων/παρατηρητών και κριτών με τους
παρόντες Κανονισμούς, το Καταστατικό και τους Κανονισμούς και Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων της
ΚΟΚ, των Διεθνών Κανονισμών Διαιτησίας της FIBA ή γενικά, με τις οδηγίες που τους δίνονται από
την Ε.Δ. και την παράβαση εκ μέρους των αρχών αγώνων οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις
υποχρεώσεις τους.
6.2
Η Ε.Δ. έχει το δικαίωμα να εξετάζει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας θέματα που
αφορούν φερόμενη ως αντιδεοντολογική συμπεριφορά αθλητικών παραγόντων προς διαιτητές,
κομισάριους/παρατηρητές ή κριτές και να καταγγέλλει τις τεκμηριωμένες περιπτώσεις στο Ε.Σ. της
ΚΟΚ για τα περαιτέρω.
6.3 Η Ε.Δ. έχει το δικαίωμα να καλεί ενώπιον της διαιτητές, κομισάριους/παρατηρητές ή κριτές ή
άλλα πρόσωπα για τη συλλογή αναγκαίων στοιχείων και διευκρίνιση πληροφοριών.
6.4 Η Ε.Δ. επιλαμβάνεται είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από παραπομπή από το Δ.Σ. της ΚΟΚ είτε
μετά από καταγγελία σωματείου μέσω του Δ.Σ. της ΚΟΚ, περιπτώσεων ενδεχόμενης πλημμελούς
διαιτησίας ή πλημμελούς άσκησης καθηκόντων κομισάριου ή κριτή.
6.5 Καταγγελίες σωματείων εναντίον αρχών αγώνων εξετάζονται από την Ε.Δ. εάν και εφόσον
υποβληθούν γραπτώς και ενυπογράφως από εξουσιοδοτημένο άτομο και καταβληθεί από το
ενδιαφερόμενο σωματείο εντός 72 ωρών από την ώρα έναρξης του αγώνα παράβολο ύψους €250.
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6.6 Στις περιπτώσεις που η Ε.Δ. επιλαμβάνεται θεμάτων τα οποία παραπέμπονται ενώπιον της
μετά από καταγγελία, δύναται να ζητά έγγραφα και/ή άλλα στοιχεία και πληροφορίες για τη
διευκόλυνσή της να διαμορφώσει γνώμη και να λάβει απόφαση.
Κατά την εξέταση τέτοιων υποθέσεων, η Ε.Δ. έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τεχνικά
μέσα,
όπως DVD του αγώνα ή της ζωντανής μετάδοσης του αγώνα, φωτογραφίες και
δημοσιεύματα ή σχόλια του Τύπου.
Νοείται ότι όλες οι περιστατικές μαρτυρίες θα υποστηρίζονται και τεκμηριώνονται με προσωπική
μαρτυρία.
Νοείται επίσης ότι κατά τη διαδικασία εξέτασης των θεμάτων αυτών η Ε.Δ. έχει την υποχρέωση να
ακούσει και να λάβει υπόψη την απολογία ή τις παρατηρήσεις του επηρεαζόμενου διαιτητή,
κομισάριου/παρατηρητή ή κριτή, στην παρουσία εκπρόσωπου του οικείου Συνδέσμου αν ο
επηρεαζόμενος το επιθυμεί.
6.7
Όλες οι αποφάσεις της Ε.Δ. στα πλαίσια της άσκησης της πειθαρχικής της εξουσίας, θα
κοινοποιούνται γραπτώς στο Δ.Σ. της Κ.Ο.Κ., καθώς επίσης σε κάθε επηρεαζόμενο διαιτητή,
κομισάριο/παρατηρητή, κριτή και το σωματείο που υπέβαλε την καταγγελία νοουμένου ότι αυτό
κατέβαλε το σχετικό παράβολο.
6.8 Η Ε.Δ. θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατό ταχύτερη εξέταση κάθε
υπόθεσης που παραπέμπεται ενώπιον της και θα αποφασίζει επί παντός θέματος (εφόσον είναι
εφικτό), το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημέρα που εγείρεται επίσημα και γραπτώς το
όλο θέμα ενώπιον της.
6.9 Τα πρακτικά που τηρεί η Ε.Δ. στα πλαίσια της δικαιοδοσίας της που αφορούν θέματα
πειθαρχικής φύσεως φυλάσσονται από τα μέλη της Ε.Δ. ξεχωριστά.
6.10 Τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 5 των παρόντων Κανονισμών, για οποιαδήποτε άλλα
παραπτώματα διαιτητών, κομισάριων/παρατηρητών και κριτών όπως αυτά περιγράφονται στο
Καταστατικό της Ομοσπονδίας, εξουσία για εκδίκαση θα έχει η Δ.Ε. της ΚΟΚ στην οποία οι αρχές
αγώνων θα παραπέμπονται από το Δ.Σ. της, είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από εισήγηση της Ε.Δ. ή
κατόπιν καταγγελίας από σωματείο μέσω του Δ.Σ. της ΚΟΚ. Η εκδίκαση του παραπτώματος πρέπει να
γίνει εντός 15 ημερών από την ημέρα παραπομπής του στη Δ.Ε. της ΚΟΚ.

Άρθρο 7.

Αυτόματες και άλλες ποινές

7.1 Η Ε.Δ. έχει εξουσία να επιβάλει κατά την κρίση της, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και τη
συχνότητα του παραπτώματος, τις πιο κάτω ποινές προς τους διαιτητές, παρατηρητές και κριτές.
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7.1.1 Προφορική επίπληξη.
7.1.2 Γραπτή επίπληξη.
7.1.3 Μη αξιολόγηση για ορισμό σε επίσημο αγώνα πρωταθλήματος συγκεκριμένης κατηγορίας ή
κατηγοριών για συγκεκριμένο διάστημα.
7.1.4 Μη αξιολόγηση
αγωνιστικές.

για

ορισμό

σε

οποιοδήποτε

επίσημο

αγώνα πρωταθλήματος για 2

7.1.5 Μη αξιολόγηση για ορισμό σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα πρωταθλήματος για 3 μέχρι
10 αγωνιστικές.
7.1.6 Μη αξιολόγηση για ορισμό για το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
7.1.7 Μη αξιολόγηση για ορισμό σε οποιοδήποτε επίσημο αγώνα για ολόκληρη αγωνιστική
περίοδο.
7.1.8 Εισήγηση προς το Δ.Σ. για διαγραφή από το Μητρώο Διαιτητών της
ΚΟΚ
7.2 Διαιτητής, παρατηρητής ή κριτής που επανειλημμένα ή/και αδικαιολόγητα δηλώνει κώλυμα να
διαιτητεύσει/οριστεί σε αγώνες για τους οποίους έχει επίσημα οριστεί, κατά την απόλυτη κρίση της
Ε.Δ., αποκλείεται αυτόματα από αξιολόγηση για να διαιτητεύσει/οριστεί σε επίσημο αγώνα
πρωταθλήματος στις δύο αμέσως επόμενες αγωνιστικές.
7.3 Διαιτητής που αποτυγχάνει να εξασφαλίσει το 80% της βαθμολογίας σε γραπτές εξετάσεις
και/ή δεν επιτυγχάνει το ελάχιστο όριο σε δύο συνεχόμενες δοκιμασίες εξέτασης φυσικής
κατάστασης, δεν ορίζεται να διαιτητεύσει επίσημο αγώνα μέχρις ότου επιτύχει τα προβλεπόμενα όρια
σε επαναληπτική γραπτή εξέταση ή εξέταση φυσικής κατάστασης.
Διαιτητής, Κριτής και Κομισάριος / Παρατηρητής ο οποίος απουσιάζει αδικαιολόγητα ή επανειλημμένα
από σεμινάρια ή δε συμμετέχει ενεργά σε εκπαιδευτικά προγράμματα θα υπόκειται σε ποινή σύμφωνα
με το άρθρο 7.1.3
7.4
Σε περίπτωση που διαιτητής απουσιάζει στο εξωτερικό την ημέρα της γραπτής εξέτασης
ή της εξέτασης φυσικής κατάστασης ή αν αποδεδειγμένα είναι ασθενής ή τραυματίας ή έχει σοβαρό
επαγγελματικό ή άλλο κώλυμα και εξασφαλίσει τη δέουσα άδεια να μη συμμετάσχει στην εξέταση
κατά την καθορισθείσα ημερομηνία, του δίδεται ακόμα μία ευκαιρία για εξέταση σε άλλη προσιτή
ημερομηνία, που ορίζεται από την Ε.Δ., χωρίς καμιά επίπτωση.
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7.5
Σε περίπτωση επιβολής οποιασδήποτε ποινής ενημερώνεται γραπτώς πρώτα το
ενδιαφερόμενο άτομο και ακολούθως ο οικείος Σύνδεσμος και το Δ.Σ. της ΚΟΚ.
7.6 Οι αποφάσεις της Ε.Δ. που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου (7.1) των Κανονισμών αυτών
υπόκεινται σε έφεση στη Δ.Ε. της Κ.Ο.Κ., που πρέπει να υποβληθεί εντός 7 ημερών από την
κοινοποίηση τους στο ενδιαφερόμενο άτομο. Η απόφαση της Δ.Ε. επί της εφέσεως είναι
τελεσίδικη και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε μέτρο προσφυγής και/ή
αναίρεσης και/ή έφεσης.

ΚΕΦ. 3.

ΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 8.

Ορισμός – Σύνθεση - Σκοπός

8.1
Η Ομάδα Αξιολόγησης Διαιτησίας (ΟΑΔ) δύναται να οριστεί επί μονίμου ή εκτάκτου βάσης
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την Ε.Δ. και έχει την ευθύνη να συμβουλεύει και να βοηθά
την Ε.Δ. στην αξιολόγηση των διαιτητών. Για το σκοπό αυτό έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί
βιντεοσκοπημένους αγώνες, εκθέσεις διαιτητών και παρατηρητών, ηλεκτρονικά και άλλα μέσα καθώς
επίσης και μαρτυρίες/καταθέσεις ατόμων.
8.2
Η σύνθεση και ο αριθμός των μελών της ΟΑΔ αποφασίζεται από την Ε.Δ. και είναι ανάλογος
με τις ανάγκες του έργου που έχει να επιτελέσει. Τα μέλη της ΟΑΔ που πρέπει να είναι τουλάχιστον
τρία πρέπει να κατέχουν άριστα τους Κανονισμούς Διαιτησίας και κατά προτίμηση να είναι
εγνωσμένου κύρους πρώην διαιτητές ή παρατηρητές.
8.3 Οι εργασίες της ΟΑΔ διέπονται από τους παρόντες Κανονισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Άρθρο 9. Ορισμός Διαιτητών/Παρατηρητών/Κριτών
9.1 Ο ορισμός των διαιτητών, των παρατηρητών αγώνων και διαιτησίας και των κριτών σε αγώνες
των πρωταθλημάτων της ΚΟΚ, γίνεται από την Ε.Δ. βάσει των αντίστοιχων Μητρώων της ΚΟΚ σε
συνεδρία, στην οποία μπορεί να συζητηθούν και άλλα θέματα της αρμοδιότητάς της. Ο ορισμός
των κριτών μπορεί να εκχωρηθεί από την Ε.Δ. στο αρμόδιο Σύνδεσμο Κριτών με όρους και
διαδικασίες που καθορίζει η Ε.Δ.
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9.2 Η Ε.Δ. δύναται, αφού συνεννοηθεί εκ των προτέρων με τα αρμόδια όργανα της ΚΟΚ, να ορίζει
διαιτητές, κριτές και παρατηρητές από άλλες Ομοσπονδίες μέλη της FIBA, όταν κατά την απόλυτη
κρίση της τούτο θεωρηθεί αναγκαίο για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων
ή όταν αυτοί τίθενται στη διάθεσή της για οποιοδήποτε λόγο (πχ προσωρινή εγκατάσταση στην
Κύπρο). Οι επιλέξιμοι αλλοδαποί διαιτητές, παρατηρητές και κριτές πρέπει να είναι εν ενεργεία
και να μην έχουν διαγραφεί από το αντίστοιχο Μητρώο των Ομοσπονδιών τους.
9.3 Ο ορισμός των διαιτητών γίνεται το αργότερο 48 ώρες πριν τη διεξαγωγή των αγώνων, εκτός
αν εκ των περιστάσεων ή η Ε.Δ. κρίνει απαραίτητο ή απαιτείται για πρακτικούς λόγους, ο ορισμός
να γίνει σε μικρότερο των 48 ωρών χρόνο.
9.4
Κατά την απόλυτη κρίση της η Ε.Δ. μπορεί να ορίσει τους διαιτητές, παρατηρητές και
κριτές αγώνα και με κλήρωση. Η Ε.Δ. μπορεί είτε να διεξαγάγει κλήρωση των διαιτητών των αγώνων
είτε κλήρωση αγώνων σε συγκεκριμένου διαιτητές, σύμφωνα με τις ανάγκες των αγώνων αλλά και
τους διαιτητές που έχει στη διάθεσή της.
9,5 Τηρουμένων των προνοιών των παρόντων Κανονισμών η Ε.Δ. αποφασίζει κατά την κρίση της
τους διαιτητές, παρατηρητές και κριτές που θα διαιτητεύσουν αγώνες όλων των Κατηγοριών κάθε
αγωνιστικής ημερομηνίας και εφαρμόζεται για το σκοπό αυτό η πιο κάτω διαδικασία:
9.5.1
Η Ε.Δ. αξιολογεί για να κληρωθούν και/ή να οριστούν τον αναγκαίο αριθμό διαιτητών για
τους αγώνες που έχει καθορίσει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΚΟΚ Νοείται ότι για την εύρυθμη,
αξιόπιστη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των αγώνων η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΚΟΚ
αποφεύγει να τροποποιήσει το πρόγραμμα των αγώνων που έχει ήδη κοινοποιήσει στην Ε.Δ. εκτός
αν είναι απόλυτα αναγκαίο για λόγους πέραν της αρμοδιότητας της.
9.5.2 Τα ονόματα των διαιτητών, παρατηρητών και κριτών κάθε αγωνιστικής, αμέσως μετά
την κλήρωση και/ή τον ορισμό τους από την Ε.Δ., δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της ΚΟΚ.
Αν κριθεί απαραίτητο από την Ε.Δ. ενημερώνονται και τηλεφωνικώς οι ορισθέντες διαιτητές,
παρατηρητές και κριτές. Η Ε.Δ. αν κρίνει σκόπιμο δύναται να καθυστερήσει τη δημοσιοποίηση των
αρχών αγώνων μέχρι και δύο ώρες πριν την έναρξη κάποιου αγώνα οπόταν οι αρχές αγώνων θα
ενημερώνονται από την Ε.Δ. τηλεφωνικά.
9.6 Οι διαιτητές/παρατηρητές/κριτές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της ΚΟΚ
στην οποία δημοσιεύονται οι ορισμοί ώστε να ενημερώνονται για τυχόν ορισμό τους.
9.7 Τα ονόματα των αρχών αγώνα που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί δεν δύνανται να τροποποιηθούν
αν ο αγώνας για οποιοδήποτε λόγο έχει αναβληθεί και θα διεξαχθεί σε άλλη μεταγενέστερη
ημερομηνία.
9.8 Δεν επιτρέπεται ο ορισμός διαιτητή από την Ε.Δ. σε περισσότερους από δύο συνεχόμενους
αγώνες μιας ομάδας στην ίδια διοργάνωση.
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9.9
Στην περίπτωση κλήρωσης διαιτητή ο οποίος στις κατά σειρά δύο αμέσως προηγούμενες
αγωνιστικές διαιτήτευσε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες, ή που διέκοψε αγώνα στον οποίο έλαβε
μέρος η μία από τις δύο ομάδες, τότε ο κληρωθείς αγώνας θα αφαιρείται από την κληρωτίδα
και θα κληρώνεται αμέσως νέος αγώνας για τον εν λόγω διαιτητή. Μετά την ειδική αυτή διαδικασία
της κλήρωσης ο κληρωθείς αγώνας επανέρχεται στην κληρωτίδα, για να διενεργηθεί νέα κλήρωση
διαιτητή.
9.10 Σε περίπτωση πολύ σοβαρού έκτακτου κωλύματος διαιτητή που κληρώθηκε και/ή ορίστηκε, η
Ε.Δ. ορίζει αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες από τούς διαθέσιμους διαιτητές που αξιολογήθηκαν και
δεν κληρώθηκαν και/ή ορίστηκαν.
9.11 Η Ε.Δ., νοουμένου ότι ο αριθμός των επιλέξιμων διαιτητών είναι επαρκής, μεριμνά ώστε σε
κάθε αγωνιστική ο κατάλογος των διαιτητών που αξιολογούνται να διαιτητεύσουν να ανανεώνεται.
9.12 Οι διαιτητές που κατατάσσονται από την Ε.Δ. στις ψηλότερες κατηγορίες μπορούν να
διαιτητεύουν αγώνες όλων των κατηγοριών ενώ οι διαιτητές κατώτερων κατηγοριών δεν μπορούν
να διαιτητεύσουν αγώνες Α΄ Κατηγορίας Ανδρών.
9.13 Κύπελλο Α΄ Κατηγορίας Ανδρών
Τηρούμενων των προνοιών των σχετικών άρθρων για τους αγώνες Κυπέλλου ακολουθείται
η εξής διαδικασία:
9.13.1

Προκριματική φάση και αγώνες Α’ και Β’ γύρου.

Οι διαιτητές κληρώνονται από την Ε.Δ. Στην κληρωτίδα τοποθετούνται τα ονόματα τριών
διαιτητών περισσότερων του αναγκαίου αριθμού των διαιτητών για να διεξαχθούν οι αγώνες
και ακολουθείται η ίδια διαδικασία αξιολόγησης και κλήρωσης όπως στους αγώνες του
Πρωταθλήματος.
9,13.2

Προημιτελικοί αγώνες.

Τοποθετούνται στην κληρωτίδα τα
ονόματα του αναγκαίου αριθμού διαιτητών για τους
συγκεκριμένους αγώνες συν δυο επιπλέον διαιτητές.
9.13.3

Ημιτελικοί αγώνες
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Τοποθετούνται στην κληρωτίδα τα ονόματα του αναγκαίου αριθμού των διαιτητών για τους
συγκεκριμένους αγώνες συν τρεις επιπλέον διαιτητές.
9.13.4

Τελικοί αγώνες Κυπέλλου

Η κλήρωση των διαιτητών του τελικού Ανδρών μπορεί να γίνει και στο γήπεδο, όπου θα
διεξαχθεί ο αγώνας, τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη του, στην παρουσία των
εκπροσώπων των διαγωνιζομένων ομάδων.
Τοποθετούνται στην κληρωτίδα τα ονόματα τουλάχιστον τεσσάρων διαιτητών από την Επίλεκτη
Κατηγορία για την κλήρωση των τριών διαιτητών του αγώνα. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί
διαθέσιμοι διαιτητές Επίλεκτης Κατηγορίας, χρησιμοποιούνται διαιτητές Α’ Κατηγορίας που
στους αγώνες που αξιολογήθηκαν τους τελευταίους δύο μήνες έτυχαν ικανοποιητικής αξιολόγησης.
9.13.5 Κύπελλο άλλων Κατηγοριών
Στους αγώνες κυπέλλου όλων των άλλων Κατηγοριών, οι διαιτητές, παρατηρητές και κριτές
ορίζονται από την Ε.Δ.. Εξαίρεση αποτελούν οι τελικοί και αγώνες τύπου final four όπου δύναται
να γίνει από την Ε.Δ. κλήρωση διαιτητών τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.
9.14 Ειδικές Πρόνοιες
Όπου υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης επίλεκτων διαιτητών με βάση την αξιολόγηση της
κρισιμότητας και δυσκολίας του αγώνα ο διαιτητής που βρίσκεται στην κληρωτίδα Α΄ Διαιτητών και
δεν έχει κληρωθεί μεταφέρεται στην κληρωτίδα Β΄ και Γ’ Διαιτητών του ίδιου αγώνα.
Η Ε.Δ. δύναται κατ΄ εξαίρεση να κληρώσει/ορίσει διαιτητές σε περισσότερους από ένα αγώνα
της ίδιας αγωνιστικής, της ίδιας κατηγορίας σε περίπτωση που κριθεί αυτό αναγκαίο για την ομαλή
διεξαγωγή των πρωταθλημάτων ή και κυπέλλων.
9.15 Αλλαγές στους ορισμούς Αρχών αγώνων
Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις που απαιτείται απόφαση της Ε.Δ. για την αλλαγή διαιτητών
ή παρατηρητών, λόγω απρόβλεπτων σοβαρών κωλυμάτων των ορισθέντων, η Ε.Δ. μπορεί και με
τηλεφωνική επικοινωνία να προβεί σε ορισμούς νοουμένου ότι αυτοί θα γίνουν με απόφαση τριών
τουλάχιστον μελών της συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του αντικαταστάτη του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
Άρθρο 10.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Εγγραφή Διαιτητών

10.1 Εγγραφή νέου διαιτητή γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Ε.Δ. και
νοουμένου ότι αυτός πληρεί τους όρους του άρθρου 9 των παρόντων Κανονισμών.
10.2 Επανεγγραφή στο Μητρώο διαιτητή που για οποιοδήποτε λόγο διεγράφη εξετάζεται κατά
την κρίση της Ε.Δ. κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
10.3 Ευθύς μόλις η αίτηση εγκριθεί από την Ε.Δ. αυτή υποβάλλεται γραπτώς στο Δ.Σ. της ΚΟΚ, μαζί
με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και την εισήγηση για επικύρωση. Εφόσον επικυρωθεί, το Δ.Σ. ειδοποιεί
σχετικά την Ε.Δ. και ο ενδιαφερόμενος προστίθεται στο Μητρώο Διαιτητών.
10.4 Διαιτητής που εγγράφεται στο Μητρώο Διαιτητών κατατάσσεται από τη Ε.Δ. σε κατηγορία
αναλόγως των προσόντων και αποτελεσμάτων του στις εξετάσεις και δικαιούται να αξιολογηθεί
για να διαιτητεύσει αγώνες.
10.5 Άτομο του οποίου η αίτηση δεν εγκρίθηκε από την Ε.Δ. δικαιούται να υποβάλει νέα
αίτηση με την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε η απόρριψη,
εκτός αν προσκομίσει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εγγραφή του. Σε τέτοια περίπτωση, η
Ε,Δ, επιφυλάσσεται να τοποθετήσει το άτομο σε κατηγορία όπου υπάρχει διαθέσιμη θέση,
εάν και εφόσον έχει προηγηθεί η κατάταξη των υπολοίπων μελών που ήδη εγγράφηκαν στο σχετικό
Μητρώο.

Άρθρο 11.

Προσόντα νέων Διαιτητών

11.1 Νέος διαιτητής που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Διαιτητών πρέπει να
11.1.1 έχει ανάστημα πέραν του 1.60μ.
11.1.2 έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 38ο.
11.1.3
είναι απόφοιτος εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλης ισότιμης
αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.
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11.1.4
έχει αποκτήσει Δίπλωμα Διαιτητή της Σχολής Καλαθόσφαιρας της ΚΟΚ και/ή της
Ακαδημίας Αθλητισμού του ΚΟΑ ή άλλης Σχολής που λειτουργεί με την έγκριση της ΚΟΚ ή
άλλης ισότιμης σχολής από χώρα- μέλος της FIBA.
11.1.5 έχει εξασφαλίσει τα καθορισμένα όρια της εξέτασης φυσικής κατάστασης όπως καθορίζονται
από την Ε.Δ. της ΚΟΚ.
11.1.6

προσκομίσει πιστοποιητικό που πρόσφατα εκδόθηκε από την

Αστυνομία για καθαρό Ποινικό Μητρώο.
11.1.7 μην έχει καταδικαστεί είτε από τη Δ.Ε. της ΚΟΚ με διαγραφή από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας,
είτε από την ΑΔΕΑ με διαγραφή και/ή στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας λόγω σοβαρής παράβασης
των βασικών ή θεμελιωδών αρχών της ΚΟΚ ή της Αθλητικής Δεοντολογίας.
11.1.8 έχει άριστη όραση πιστοποιημένη από γιατρό της έγκρισης της ΚΟΚ. Φακοί επαφής και
εγκεκριμένα αθλητικά γυαλιά (approved sport specs) επιτρέπονται.
11.1.9 κατέχει έγκυρο και ισχύον Δελτίο Υγείας του ΑΣΥΑ.
11.1.10 μην είναι μέλος της διοίκησης ή απλό μέλος οποιουδήποτε σωματείου που υπάγεται
στην ΚΟΚ ή άλλου Οργάνου, Σώματος ή Ομοσπονδίας που έχει σχέση με την καλαθόσφαιρα ή εν
ενεργεία καλαθοσφαιριστής ή προπονητής Σωματείου της ΚΟΚ ή εν ενεργεία αθλητής άλλου
ομαδικού αθλήματος. Νοείται ότι πρώην μέλος διοίκησης σωματείου της ΚΟΚ ή απλό μέλος,
προπονητής καλαθόσφαιρας ή καλαθοσφαιριστής ή αθλητής ομαδικού αθλήματος μπορεί να εγγραφεί
ως διαιτητής νοουμένου ότι θα έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την ημέρα παραίτησής
του ή άρσης της ασυμβίβαστης ιδιότητάς του.
Δόκιμοι Διαιτητές οι οποίοι είναι εν ενεργεία καλαθοσφαιριστές ή αθλητές άλλου αθλήματος, δύνανται
να διαιτητεύουν αγώνες αναπτυξιακών κατηγοριών εξαιρουμένης της ομάδας στην οποία αγωνίζονται
11.1.11 μην απασχολείται κατά τον τελευταίο χρόνο έναντι αμοιβής ή άλλως πως με οποιαδήποτε
ιδιότητα σε σωματείο που υπάγεται στην ΚΟΚ ή άλλο όργανο ή Σώμα ή Ομοσπονδία που έχει σχέση με
το άθλημα της καλαθόσφαιρας.
11.1.12 μην εργάζεται ή συνεργάζεται έμμεσα ή άμεσα
με οποιοδήποτε Μέσο
Ενημέρωσης, με αμοιβή ή χωρίς αμοιβή, για θέματα αθλητικού περιεχομένου.

Μαζικής

11.1.13 μην είναι ιδιοκτήτης ή να συνεργάζεται ή να έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιοδήποτε
γραφείο στοιχημάτων ή επιχείρηση αθλητικών ειδών.
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11.2
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω ο αιτητής υποχρεούται να προβεί σε πλήρη αποκάλυψη
οποιονδήποτε στοιχείων ή γεγονότων τα οποία αντικειμενικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
Ε.Δ. στην απόφασή της να αποδεχθεί την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Διαιτητών. Σε
περίπτωση αμφιβολίας κατά πόσο συγκεκριμένο στοιχείο ή γεγονός είναι ουσιαστικό ο αιτητής
οφείλει να το αποκαλύψει.
11.3 Κατά την εξέταση της αίτησης για εγγραφή οποιουδήποτε νέου διαιτητή, η Ε.Δ. δικαιούται να
ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα αναφερόμενα στις παραγράφους του παρόντος άρθρου
ο δε αιτητής οφείλει να τα προσκομίσει.

Άρθρο 12.

Διαιτητές ξένης Ομοσπονδίας

12.1
Διαιτητές που προέρχονται από ξένη Ομοσπονδία, μέλος
της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης, μπορούν, αφού υποβάλουν αίτηση προς την Ε.Δ. σύμφωνα με το Άρθρο 5.4
τηρπυμένων των διατάξεων του Άρθρου 5 των παρόντων κανονισμών και προσκομίσουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, να εγγραφούν στο Μητρώο Διαιτητών.
12.2 Οι διαιτητές που εγγράφονται με βάση την πιο πάνω διάταξη αξιολογούνται από την Ε.Δ.,
σύμφων α με το Ά ρ θρ ο 5 .4 των π αρ όντων κα νονι σμώ ν για να καταταγούν σε κατηγορία
αναλόγως των προσόντων τους.

Άρθρο 13.

Διαγραφή Διαιτητών

13.1 Διαιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Διαιτητών, εάν
13.1.1 εργοδοτηθεί ως προπονητής ή βοηθός προπονητής ή με οποιαδήποτε ιδιότητα έναντι
αμοιβής ή μη σε σωματείο της ΚΟΚ.
13.1.2
εκλεγεί μέλος της Διοίκησης οποιουδήποτε σωματείου της ΚΟΚ ή άλλου Οργάνου,
Σώματος ή Ομοσπονδίας που έχει σχέση με την καλαθόσφαιρα. Εξαιρείται από τις πρόνοιες της
παρούσας ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθόσφαιρας Κύπρου.
13.1.3

εγγραφεί ως καλαθοσφαιριστής σε σωματείο της ΚΟΚ ή της αλλοδαπής.

13.1.4 εργοδοτηθεί έναντι αμοιβής, ή μη, ή αν γίνει συνεργάτης σε οποιοδήποτε Μέσο
Μαζικής Ενημέρωσης που προβάλλει θέματα αθλητικού περιεχομένου.
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13.1.5 υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του.
13.1.6 απόσχει αδικαιολόγητα, κατά την απόλυτη κρίση της Ε.Δ., από τη διαιτησία αγώνων
καλαθόσφαιρας της ΚΟΚ για διάστημα πέραν των δύο μηνών.
13.1.7 ύστερα από ιατρικές εξετάσεις δεν κατορθώσει να εξασφαλίσει ή ανανεώσει το Δελτίο
Υγείας του ΑΣΥΑ.
13.1.8 καταστεί ιδιοκτήτης σε επιχείρηση αθλητικών ειδών ή συνεργάζεται ή έχει άμεσο ή έμμεσο
συμφέρον σε οποιοδήποτε γραφείο στοιχημάτων ή στοιχηματίσει άμεσα
ή έμμεσα σε
καλαθοσφαιρικούς αγώνες.
13.1.9 έχει καταδικαστεί από αρμόδιο Δικαστήριο για αδίκημα ατιμωτικό.
13.1.10 δηλώσει ψευδή στοιχεία στην αίτηση του για εγγραφή και/ή αποκρύψει ουσιαστικά
στοιχεία γύρω από το άτομό του.
13.1.11 αποδεδειγμένα προβεί σε μεροληπτική διαιτησία.
13.1.12 παραβιάσει τις βασικές ή θεμελιώδεις αρχές της ΚΟΚ όπως αυτές καταγράφονται στο άρθρο
1 του Καταστατικού της.
13.2 Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 13.1.8, 13.1,9, 13.1.11 και 13.1.12 αποφασίζει για τη
διαγραφή του διαιτητή η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΚ κατόπιν παραπομπής από το Δ.Σ. ύστερα από
εισήγηση της Ε.Δ.
13.3 Διαιτητής που διαγράφεται βάσει των παραγράφων 13.1.8,13.1.9, 13.1.11,
13.1.12 μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση της Δ.Ε. ενώπιον της ΑΔΕΑ μέσα στα χρονικά πλαίσια
που καθορίζονται από τους περί ΚΟΑ Νόμους και Κανονισμούς

Άρθρο 14.

Υποχρεώσεις Διαιτητών

14.1 Οι διαιτητές οφείλουν:
14.1.1 να σέβονται και να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού της ΚΟΚ και των Προκηρύξεων
των Πρωταθλημάτων, των Κανονισμών Διαιτησίας και των Κανονισμών Παιδιάς και να διαιτητεύουν
αμερόληπτα και με επιμέλεια.
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14.1.2
να θέτουν τους εαυτούς τους πάντοτε στη διάθεση της Ε.Δ. και μόνο σπάνια και σε
απόλυτα δικαιολογημένες περιπτώσεις μπορούν να απαλλάσσονται του καθήκοντος αυτού.
14.1.3 να ειδοποιούν έγκαιρα τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος της Ε.Δ. αποστέλλοντας στην
Γραμματεία της ΚΟΚ ενυπογράφως επιστολή όχι αργότερα της 12.00 μεσημβρινής της ημέρας που
γίνονται οι ορισμοί όταν έχουν αιτιολογημένο και σοβαρό κώλυμα για να οριστούν σε αγώνες.
14.1.4 να προετοιμάζονται για τους αγώνες ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε καλή ψυχολογική,
πνευματική και φυσική κατάσταση.
14.1.5 να προσέρχονται στο γήπεδο τουλάχιστον μία ώρα πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης
του αγώνα.
14.1.6 να φέρουν πάντοτε την καθορισμένη από την ΚΟΚ στολή, η δε εν γένει εμφάνιση
συμπεριφορά τους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, να είναι η πρέπουσα.

και

Νοείται ότι απαγορεύεται στους διαιτητές να φέρουν τυπωμένες στη στολή που χρησιμοποιούν κατά
τη διάρκεια και/ή της προθέρμανσης αγώνων των πρωταθλημάτων της Κ.Ο.Κ., διαφημίσεις οι οποίες
δεν έχουν τύχει εκ των προτέρων της έγκρισης του Ε.Σ.
Απαγορεύεται ωσαύτως εις τους διαιτητές να συνάπτουν οιανδήποτε συμφωνία με χορηγό χωρίς
την εκ των προτέρων έγκριση του Ε.Σ. της Κ.Ο.Κ.
14.1.7 να μη δημοσιοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο απόψεις και να μην προβαίνουν δημόσια σε
οποιεσδήποτε επικρίσεις σε βάρος άλλου διαιτητή, κομισάριου/παρατηρητή, κριτή, εκπαιδευτή ή
μέλους Οργάνου ή Επιτροπής της ΚΟΚ ή της Ε.Δ. και του Δ.Σ. της ΚΟΚ, καθώς και των σωματείωνμελών της ΚΟΚ και των στελεχών τους.
14.1.8 να σέβονται και να εκτελούν
οργάνων της ΚΟΚ.

τις αποφάσεις τόσο

της Ε.Δ.

όσο

και εκείνες άλλων

14.1.9 να αποστέλλουν με τον ασφαλέστερο τρόπο το Φύλλο Αγώνα στην ΚΟΚ, κατάλληλα
συμπληρωμένο και υπογραμμένο, το αργότερο εντός 24 ωρών από τη λήξη του αγώνα.
14.1.10 να ελέγχουν σε συνεργασία με τον κομισάριο του αγώνα τα Δελτία Ταυτότητας και τα Δελτία
Υγείας των καλαθοσφαιριστών πριν την έναρξη του αγώνα. Αν στον αγώνα δεν παρίσταται
παρατηρητής τότε το έλεγχο ασκεί μόνος του ο διαιτητής.
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14.1.12 να αποκλείουν σε συνεργασία με τον κομισάριο του αγώνα καλαθοσφαιριστή από του να
συμμετάσχει σε αγώνα αν αυτός δεν προσκομίσει πρωτότυπο ισχύον Δελτίο Υγείας του ΑΣΥΑ,
και
οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο προνοείται από τη σχετική Προκήρυξη. Αν στον αγώνα δεν
παρίσταται κομισάριος την ευθύνη την έχει ο διαιτητής.
14.1.13 να αναφέρουν στο Φύλλο Αγώνα τυχόν αντιαθλητική συμπεριφορά καλαθοσφαιριστών,
παραγόντων και φιλάθλων, πριν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, στο ημίχρονο και μετά τη λήξη του
αγώνα καθώς και να υποβάλουν λεπτομερή έκθεση για τα γεγονότα το αργότερο εντός 48 ωρών από
τη λήξη του αγώνα.
14.1.14 να μην επιτρέπουν σε συνεργασία με τους εκάστοτε κομισάριους την είσοδο μέσα στον
αγωνιστικό χώρο σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή φιλάθλους και να απαιτούν από το Γυμνασίαρχο
πλήρη εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων τους. Αν στον αγώνα δεν παρίσταται κομισάριος την
αποκλειστική ευθύνη την έχει ο διαιτητής.
14.1.15 να προσέρχονται ενώπιον της Δ.Ε. της Ε.Δ. και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου οργάνου
ή Σώματος της ΚΟΚ, όταν καλούνται προς τούτο, είτε για μαρτυρία σε εκδίκαση αγώνων που
διαιτήτευσαν είτε για εξέταση άλλων υποθέσεων είτε για θέματα που τους αφορούν.
14.1.16 να μη δέχονται φιλοξενία και/ή οποιασδήποτε μορφής δώρα από σωματείο ή μέλος σωματείου
ή άτομα προσκείμενα φιλικά προς σωματείο ή μέλη διοίκησης σωματείου.
14.1.17 να καταγγέλλουν αμέσως στον Πρόεδρο της Ε.Δ. οποιαδήποτε απόπειρα δωροδοκίας
ή επηρεασμού τους από σωματείο, μέλος ή μέλη της διοίκησης σωματείων, άτομα φιλικά προσκείμενα
σε σωματείο προπονητές, καλαθοσφαιριστές ή άλλους.
14.1.18 να προσέρχονται υποχρεωτικά και να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα συνέδρια, σεμινάρια
ή δραστηριότητες επιμόρφωσης για διαιτητές, που διοργανώνονται από την Ε.Δ, την ΚΟΚ ή σε
συνεργασία με την ΚΟΚ.
Νοείται ότι η μη συμμετοχή των διαιτητών σε επιμορφωτικές δραστηριότητες κάθε μορφής
υπόκειται σε κυρώσεις και λαμβάνεται υπόψη από την Ε.Δ. στην αξιολόγηση, τόσο για σκοπούς
ορισμού όσο και για σκοπούς κατάταξης.
14.1.19 να προσέρχονται συμμετέχουν σε όλες τις γραπτές εξετάσεις, για αξιολόγηση της θεωρητικής
κατάρτισης και στις δοκιμασίες για διαπίστωση του επιπέδου της φυσικής τους κατάστασης, όταν
και όπου καθορίσει η Ε.Δ.
14.1.20 να μη διαιτητεύουν αγώνες πρωταθλημάτων άλλων Ομοσπονδιών και Αθλημάτων εκτός των
πρωταθλημάτων που διοργανώνει η ΚΟΚ ή που διεξάγονται με την έγκριση της ΚΟΚ. Νοείται ότι το
Δ.Σ. της ΚΟΚ έχει την δυνατότητα να εξετάζει εξαιρέσεις μετά από εισήγηση της Ε.Δ.
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14.1.21 να γνωστοποιούν στον Πρόεδρο της Ε.Δ. οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, που δυνατό να
επηρεάσει την ποιότητα της διαιτησίας τους γενικά ή σε συγκεκριμένο αγώνα.
14.1.22 να γνωστοποιούν τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα που έχουν ορισθεί
στην Ε.Δ. ή στην ΚΟΚ οποιοδήποτε έκτακτο και απρόβλεπτο πολύ σοβαρό κώλυμά τους, που
δεν τους επιτρέπει να διαιτητεύσουν, υποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
14.1.23 να εξοφλούν τυχόν οικονομικές τους υποχρεώσεις τους προς την
ΚΟΚ.
14.1.24 να δηλώνουν τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες προ της έναρξης του πρώτου επίσημου
πρωταθλήματος της ΚΟΚ κατά πόσον θέτουν τις υπηρεσίες τους στη διάθεση της Ε.Δ. για ορισμό
την επικείμενη αθλητική περίοδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ
Άρθρο 15.

Εγγραφή

15.1 Εγγραφή Παρατηρητή Αγώνα (Κομισάριου) ή Παρατηρητή Διαιτησίας γίνεται ύστερα από αίτηση
του ενδιαφερόμενου προς την Ε.Δ. και νοουμένου ότι αυτός πληροί τους όρους των παρόντων
Κανονισμών.
15.2 Ευθύς μόλις η αίτηση εγκριθεί από την Ε.Δ. αυτή υποβάλλεται γραπτώς στο Δ.Σ. της ΚΟΚ, μαζί
με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και την εισήγηση της, για επικύρωση. Εφόσον επικυρωθεί, ειδοποιείται
σχετικά η Ε.Δ. και ο ενδιαφερόμενος προστίθεται στο Μητρώο Παρατηρητών/Κομισάριων. Η
Ε.Δ. μπορεί, αν το θεωρεί σκόπιμο, να διατηρεί ξεχωριστά Μητρώα Παρατηρητών Αγώνων και
Παρατηρητών Διαιτησίας.
15.3
Άτομο του οποίου η αίτηση δεν εγκρίθηκε από την Ε.Δ. δικαιούται να υποβάλει νέα
αίτηση με την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε η απόρριψη,
εκτός αν προσκομίσει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την άμεση εγγραφή του.
15.4 Το Μητρώο των Παρατηρητών δύναται να αναθεωρηθεί από την Ε.Δ. κατά τη διάρκεια του
χρόνου με βάση τους παρόντες Κανονισμούς.
15.5 Παρατηρητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ξένης Ομοσπονδίας, μέλος της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και είναι καλοί γνώστες της ελληνικής γλώσσας μπορούν να
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εγγραφούν στο Μητρώο Παρατηρητών αφού υποβάλουν αίτηση προς την Ε.Δ., αξιολογηθούν από τον
Εθνικό Εκπαιδευτή τα προσόντα τους και προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Άρθρο 16.

Προσόντα Παρατηρητών

16.1 Υποψήφιος παρατηρητής που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο
Παρατηρητών πρέπει να
16.1.1 έχει συμπληρώσει το 38ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 52ο.
16.1.2 είναι απόφοιτος εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλης ισότιμης Σχολής
αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.
16.1.3 έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις της Σχολής Καλαθόσφαιρας της ΚΟΚ για παρατηρητές
και να έχει στο παρελθόν αποκτήσει Δίπλωμα Διαιτητή της Σχολής Καλαθόσφαιρας της ΚΟΚ
και/ή της Ακαδημίας Αθλητισμού του ΚΟΑ ή άλλης Σχολής που λειτουργεί με την έγκριση της ΚΟΚ
ή άλλης ισότιμης σχολής από χώρα-μέλος της FIBA.
16.1.4

προσκομίσει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Αστυνομία για καθαρό Ποινικό Μητρώο.

16.1.5 μην έχει καταδικαστεί είτε από τη Δ.Ε. της ΚΟΚ με διαγραφή από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας,
είτε από την ΑΔΕΑ με διαγραφή και/ή στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας λόγω σοβαρής παράβασης
των βασικών ή θεμελιωδών αρχών της ΚΟΚ ή της Αθλητικής Δεοντολογίας.
16.1.6 μην είναι μέλος της διοίκησης ή απλό μέλος οποιουδήποτε σωματείου που υπάγεται
στην ΚΟΚ ή άλλου Οργάνου, Σώματος ή Ομοσπονδίας που έχει σχέση με την καλαθόσφαιρα ή εν
ενεργεία καλαθοσφαιριστής ή προπονητής Σωματείου της ΚΟΚ ή εν ενεργεία αθλητής άλλου
ομαδικού αθλήματος.
Νοείται ότι πρώην μέλος διοίκησης σωματείου της ΚΟΚ ή απλό μέλος, προπονητής καλαθόσφαιρας ή
καλαθοσφαιριστής ή αθλητής ομαδικού αθλήματος μπορεί να εγγραφεί ως Παρατηρητής νοουμένου
ότι θα έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την ημέρα παραίτησής του ή άρσης της
ασυμβίβαστης ιδιότητάς του.
16.1.7 μην απασχολείται κατά τον τελευταίο χρόνο έναντι αμοιβής ή άλλως πως με οποιαδήποτε
ιδιότητα σε σωματείο που υπάγεται στην ΚΟΚ ή άλλο όργανο ή Σώμα ή Ομοσπονδία που έχει σχέση με
το άθλημα της καλαθόσφαιρας.
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16.1.8 μην εργάζεται ή συνεργάζεται έμμεσα ή άμεσα με οποιοδήποτε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, με
αμοιβή ή χωρίς αμοιβή, για θέματα αθλητικού περιεχομένου.
16.1.9 μην είναι ιδιοκτήτης ή να συνεργάζεται ή να έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε
οποιοδήποτε γραφείο στοιχημάτων ή επιχείρηση αθλητικών ειδών και να μην στοιχηματεί άμεσα
ή έμμεσα σε καλαθοσφαιρικούς αγώνες.
16.2
Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω ο αιτητής υποχρεούται να προβεί σε πλήρη αποκάλυψη
οποιονδήποτε στοιχείων ή γεγονότων τα οποία αντικειμενικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
Ε.Δ. στην απόφασή της να αποδεχθεί την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Παρατηρητών. Σε
περίπτωση αμφιβολίας κατά πόσο συγκεκριμένο στοιχείο ή γεγονός είναι ουσιαστικό ο αιτητής οφείλει
να το αποκαλύψει.
16.3 Κατά την εξέταση της αίτησης για εγγραφή οποιουδήποτε νέου παρατηρητή, η Ε.Δ. δικαιούται
να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα αναφερόμενα στις παραγράφους του παρόντος άρθρου ο
δε αιτητής οφείλει να τα προσκομίσει.

‘Αρθρο 17 Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Παρατηρητών
17.1 Οι Παρατηρητές οφείλουν να:
17.1.1 σέβονται και να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού της ΚΟΚ και των Προκηρύξεων των
Πρωταθλημάτων, των Κανονισμών Διαιτησίας και των Κανονισμών Παιδιάς και να εποπτεύουν
αμερόληπτα και με επιμέλεια τους καλαθοσφαιρικούς αγώνες.
17.1.2 θέτουν τους εαυτούς τους πάντοτε στη διάθεση της Ε.Δ. και μόνο σπάνια και σε απόλυτα
δικαιολογημένες περιπτώσεις μπορούν να απαλλάσσονται του καθήκοντος αυτού.
17.1.3 ειδοποιούν έγκαιρα γραπτώς τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος της Ε.Δ. όχι αργότερα της 12.00
μεσημβρινής της ημέρας που γίνονται οι ορισμοί, για την οποία ημέρα ορισμού θα πρέπει να
επικοινωνούν με τη Γραμματεία της ΚΟΚ, όταν έχουν αιτιολογημένο και σοβαρό κώλυμα για να
οριστούν σε αγώνα.
17.1.4 προετοιμάζονται για τους αγώνες ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε καλή ψυχολογική και
πνευματική κατάσταση.
17.1.5 προσέρχονται στο γήπεδο τουλάχιστον μία ώρα πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης του
αγώνα.
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17.1.6 φέρουν πάντοτε την κατάλληλη πολιτική ενδυμασία, η δε εν γένει εμφάνιση και συμπεριφορά
τους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, να είναι η πρέπουσα.
17.1.7 μην δημοσιοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο απόψεις και/ή επικρίσεις τους και να μην
προβαίνουν δημόσια σε οποιεσδήποτε κρίσεις ή σχόλια για διαιτητή, άλλο παρατηρητή, κριτή,
εκπαιδευτή ή μέλος Οργάνου ή Επιτροπής της ΚΟΚ ή της Ε.Δ. και του Δ.Σ. της ΚΟΚ, καθώς και για
τα σωματεία-μέλη της ΚΟΚ και των στελεχών τους.
17.1.8 σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις τόσο της Ε.Δ. όσο και εκείνες άλλων οργάνων
της ΚΟΚ που απορρέουν από τους σχετικούς Κανονισμούς.
17.1.9 ελέγχουν σε συνεννόηση με τον Α’ διαιτητή του αγώνα τα Δελτία Ταυτότητας και τα Δελτία
Υγείας των καλαθοσφαιριστών πριν την έναρξη του αγώνα και να ενημερώνουν για τα ευρήματά
τους το διαιτητή.
17.1.10 αποκλείουν σε συνεννόηση με τον Α’ διαιτητή του αγώνα καλαθοσφαιριστή από του να
συμμετάσχει σε αγώνα αν αυτός δεν παρουσιάζει πρωτότυπο ισχύον Δελτίο Υγείας του ΑΣΥΑ,
και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προνοείται από τη σχετική Προκήρυξη.
17.1.11 αναφέρουν σύμφωνα με την Προκήρυξη του πρωταθλήματος τυχόν αντιαθλητική συμπεριφορά
καλαθοσφαιριστών, παραγόντων και φιλάθλων, πριν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, στο ημίχρονο και
μετά τη λήξη του αγώνα υποβάλλοντας προς τα αρμόδια σώματα της ΚΟΚ λεπτομερή έκθεση για τα
γεγονότα το αργότερο εντός 48 ωρών από τη λήξη του αγώνα.
17.1.12 έχουν
πλήρη επίγνωση της κατάστασης του αγώνα και να αναφέρουν τυχόν
συμβάντα, εάν αυτό τους ζητηθεί, από την Ε.Δ., το ΕΣ της ΚΟΚ ή/και τη ΔΕ. Οι παρατηρητές έχουν
την υποχρέωση να παρουσιάζονται και αυτοπροσώπως στα αρμόδια σώματα της ΚΟΚ για να
καταθέσουν, εάν και εφόσον τους ζητηθεί.
17.1.13 μην επιτρέπουν την είσοδο μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή
φιλάθλους και να απαιτούν από το Γυμνασίαρχο πλήρη εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων τους.
17.1.14 προσέρχονται ενώπιον της Δ.Ε. της Ε.Δ. και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου οργάνου ή
Σώματος της ΚΟΚ, όταν καλούνται προς τούτο, είτε για μαρτυρία σε εκδίκαση αγώνων που ορίστηκαν
είτε για εξέταση άλλων υποθέσεων είτε για θέματα που τους αφορούν.
17.1.15 μη δέχονται φιλοξενία και ή οποιασδήποτε μορφής δώρα από σωματείο ή μέλος σωματείου ή
άτομα προσκείμενα φιλικά προς σωματείο ή μέλη διοίκησης σωματείου.
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17.1.16 καταγγέλλουν αμέσως στον Πρόεδρο της Ε.Δ. οποιαδήποτε απόπειρα δωροδοκίας ή
επηρεασμού τους από σωματείο, μέλος ή μέλη της διοίκησης σωματείων, άτομα φιλικά προσκείμενα
σε σωματείο προπονητές, καλαθοσφαιριστές ή άλλους.
17.1.17 προσέρχονται υποχρεωτικά και να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα συνέδρια, σεμινάρια ή
δραστηριότητες επιμόρφωσης για παρατηρητές που διοργανώνονται από την Ε.Δ, την ΚΟΚ ή σε
συνεργασία με την ΚΟΚ.
17.1.18 προσέρχονται σε όλες τις γραπτές εξετάσεις για αξιολόγηση της κατάρτισης τους όταν και
όπου καθορίσει η Ε.Δ.
17.1.19 μην εποπτεύουν αγώνες πρωταθλημάτων άλλων Ομοσπονδιών και αθλημάτων εκτός των
πρωταθλημάτων που διοργανώνει η ΚΟΚ ή που διεξάγονται με την έγκριση της ΚΟΚ. Νοείται ότι το
Δ.Σ. της ΚΟΚ έχει την δυνατότητα να εξετάζει εξαιρέσεις μετά από εισήγηση της Ε.Δ.
17.1.20 γνωστοποιούν τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα που έχουν ορισθεί στην
Ε.Δ. ή στην ΚΟΚ οποιοδήποτε έκτακτο και απρόβλεπτο ανυπέρβλητο κώλυμά τους, που δεν
τους επιτρέπει να παραστούν στον αγώνα υποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
17.1.21 εξοφλούν τυχόν οικονομικές τους υποχρεώσεις τους προς την ΚΟΚ.
17.1.22 αποστέλλουν στην Ε.Δ. εντός 24 ωρών από το τέλος του αγώνα τις ζητούμενες από την Ε.Δ.
εκθέσεις δεόντως συμπληρωμένες.
17.1.23 αξιολογούν τους διαιτητές σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Δ. συμπληρώνοντας το σχετικό
έντυπο αξιολόγησης της Ε.Δ.
17.1.24 αξιολογούν το έργο των κριτών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Δ. , συμπληρώνοντας το
σχετικό έντυπο αξιολόγησης της Ε.Δ.
17.1.25 καταγράφουν στην έκθεσή τους προς την Ε.Δ. λεπτομέρειες αναφορικά με τη διοργάνωση
και διεξαγωγή του αγώνα (αποδυτήρια, ντους, γηπεδικές εγκαταστάσεις, στατιστική υπηρεσία, τάξη,
ασφάλεια για διαιτητές και φιλάθλους, κατάσταση αγωνιστικού χώρου, παρουσία και έργο της
Αστυνομίας, παρουσία γιατρού, έργο του Γυμνασίαρχου, την τήρηση των κανόνων για διαφημίσεις,
ηχητικά εφφέ κλπ).
17.1.26 καταγράφουν στην έκθεσή τους προς την Ε.Δ. υπό τύπο σχολίου πλήρεις και ακριβείς
λεπτομέρειες για τυχόν ανάρμοστη και αντιαθλητική συμπεριφορά των καλαθοσφαιριστών των
ομάδων, των προπονητών, των συνοδών και οποιωνδήποτε άλλων παραγόντων που βρίσκονται μέσα
στον αγωνιστικό χώρο.
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17.1.27 καταγράφουν στην έκθεσή τους προς την Ε.Δ. υπό τύπο σχολίου πλήρεις και ακριβείς
λεπτομέρειες αναφορικά με τυχόν αντιαθλητική ή/και βίαιη συμπεριφορά των φιλάθλων που
παρακολουθούν τον αγώνα, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα.
17.1.28 υποβοηθούν την Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Χρήσης Αναβολικών (anti-doping control) στην
εκτέλεση των όσων επιβάλλεται να γίνουν από τους σχετικούς Κανονισμούς.
17.1.29 προσέρχονται ενώπιον της Ε.Δ., της Δ.Ε. ή άλλου σώματος της ΚΟΚ όταν καλούνται προς
τούτο για να δώσουν μαρτυρία ή επεξηγήσεις για υποθέσεις που εξετάζονται από τις Επιτροπές αυτές.
17.2 Κομισάριος/Παρατηρητής που παραλείπει να πράξει όπως αναφέρεται πιο πάνω θα υπόκειται
σε κυρώσεις κατά την κρίση και εξουσία της Ε.Δ.
17.3 Οι εκθέσεις των Κομισάριών Παρατηρητών και των
Παρατηρητών Διαιτησίας προς την
Ε.Δ. μπορούν να τεθούν στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά την απόλυτη κρίση της Ε.Δ, μόνο μέσω
του Προέδρου αυτής

Άρθρο 18.

Διαγραφή Παρατηρητών

18.1 Κομισάριος/Παρατηρητής διαγράφεται από το οικείο Μητρώο:
18.1.1 αν αποφασίσει να ασκήσει το λειτούργημα του διαιτητή ή κριτή ή εργοδοτηθεί ως προπονητής
ή βοηθός προπονητής ή με οποιαδήποτε ιδιότητα έναντι αμοιβής ή μη σε σωματείο της ΚΟΚ.
18.1.2 αν εκλεγεί μέλος της Διοίκησης οποιουδήποτε σωματείου της ΚΟΚ ή άλλου Οργάνου,
Σώματος ή Ομοσπονδίας που έχει σχέση με την καλαθόσφαιρα. Εξαιρείται από τις πρόνοιες της
παρούσας ο Σύνδεσμος Παρατηρητών Καλαθόσφαιρας Κύπρου.
18.1.3

αν εγγραφεί ως καλαθοσφαιριστής σε σωματείο της ΚΟΚ ή της αλλοδαπής.

18.1.4 αν εργοδοτηθεί έναντι αμοιβής, ή μη, η αν γίνει συνεργάτης σε οποιοδήποτε Μέσο
Μαζικής Ενημέρωσης που προβάλλει θέματα αθλητικού περιεχομένου.
18.1.5 αν υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του.
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18.1.6 αν απόσχει αδικαιολόγητα, κατά την απόλυτη κρίση της Ε.Δ., από το να είναι επιλέξιμος για
ορισμό σε αγώνες καλαθόσφαιρας της ΚΟΚ για διάστημα πέραν των δύο μηνών.
18.1.7 αν καταστεί ιδιοκτήτης σε επιχείρηση αθλητικών ειδών ή συνεργάζεται ή έχει άμεσο ή έμμεσο
συμφέρον σε οποιοδήποτε γραφείο στοιχημάτων ή στοιχηματίσει άμεσα
ή έμμεσα σε
καλαθοσφαιρικούς αγώνες.
18.1.8 αν έχει καταδικαστεί από αρμόδιο Δικαστήριο για αδίκημα ατιμωτικό.
18.1.9
αν δηλώσει ψευδή στοιχεία στην
ουσιαστικά στοιχεία γύρω από το άτομό του.

αίτηση

του

για

εγγραφή

και/ή αποκρύψει

18.1.10 αν παραβιάσει τις βασικές ή θεμελιώδεις αρχές της ΚΟΚ όπως αυτές καταγράφονται στο
άρθρο 1 του Καταστατικού της.
18.2 Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 18.1.6, 18.1.9, και 18.1.10 θα αποφασίζει για τη
διαγραφή του παρατηρητή η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΚ κατόπιν παραπομπής από το Δ.Σ. ύστερα
από εισήγηση της Ε.Δ.
18.3 Παρατηρητής που διαγράφεται βάσει των παραγράφων 18.1.6, 18.1.9,
18.1.10 μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση της Δ.Ε. ενώπιον της ΑΔΕΑ μέσα στα χρονικά πλαίσια
που καθορίζονται από τους περί ΚΟΑ Νόμους και Κανονισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ

Άρθρο 19 Εγγραφή Κριτών
19.1 Οι κριτές εγγράφονται από την Ε.Δ. στο Μητρώο Κριτών της ΚΟΚ.
Εγγραφή κριτή γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Ε.Δ. και νοουμένου ότι
αυτός πληρεί τους όρους των παρόντων Κανονισμών.
19.2 Ευθύς μόλις η αίτηση εγκριθεί από την Ε.Δ. αυτή υποβάλλεται γραπτώς στο Δ.Σ. της ΚΟΚ, μαζί
με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και την εισήγηση της, για επικύρωση. Εφόσον επικυρωθεί, ειδοποείται
σχετικά η Ε.Δ. και ο ενδιαφερόμενος προστίθεται στο Μητρώο Κριτών.
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19.3 Άτομο του οποίου η αίτηση δεν εγκρίθηκε από την Ε.Δ. δικαιούται να υποβάλει νέα
αίτηση με την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε η απόρριψη,
εκτός αν προσκομίσει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εγγραφή του.
19.4 Το Μητρώο των Κριτών δύναται να αναθεωρηθεί από την Ε.Δ. κατά τη διάρκεια του
χρόνου με βάση τους παρόντες Κανονισμούς.
19.5
Κριτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ξένης Ομοσπονδίας, μέλος της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και είναι καλοί γνώστες της ελληνικής γλώσσας, μπορούν, αφού
υποβάλουν αίτηση προς την Ε.Δ. και προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να εγγραφούν
στο Μητρώο Κριτών.
19.6 Υποψήφιος κριτής που υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο
Παρατηρητών πρέπει να
19.6.1 έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 50ο.
19.6.2 είναι απόφοιτος εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλης ισότιμης Σχολής
αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.
19.6.3 έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις της Σχολής Καλαθόσφαιρας της
ΚΟΚ για κριτές ή άλλης ισότιμης σχολής από χώρα-μέλος της FIBA.

Άρθρο 20 Υποχρεώσεις Κριτών
20.1 Οι κριτές που κωλύονται να οριστούν σε αγώνες μιας αγωνιστικής, για λόγους ανεξάρτητους
της θέλησης τους, οφείλουν να ενημερώνουν τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος της Ε.Δ ή τον Πρόεδρο
του Συνδέσμου τους όχι αργότερα της 12.00 μεσημβρινής της ημέρας που γίνονται οι ορισμοί εκτός
των περιπτώσεων που η Ε.Δ. κρίνει δικαιολογημένη και αποδεχθεί μικρότερης διάρκειας
ειδοποίηση.
20.2 Απαγορεύεται εις τους κριτές να φέρουν τυπωμένες στη στολή που υποχρεούνται να φέρουν
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους διαφημίσεις οι οποίες δεν έχουν τύχει της
προηγούμενης έγκρισης του Ε.Σ. της Κ.Ο.Κ. Απαγορεύεται ωσαύτως εις τους κριτές και/ή τα μέλη της
Γραμματείας να συνάπτουν οιανδήποτε συμφωνία με χορηγό χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Ε.Σ.
της Κ.Ο.Κ.
20.3 Οι κριτές οφείλουν ΝΑ
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20.3.1 θέτουν τους εαυτούς τους πάντοτε στη διάθεση της Ε.Δ ή του Προέδρου του Συνδέσμου
τους για ορισμό τους σε αγώνες και μόνο σπάνια σε πολύ δικαιολογημένες περιπτώσεις είναι δυνατό
να απαλλάσσονται από το καθήκον τους αυτό.
20.3.2 μην προβαίνουν δημόσια σε οποιεσδήποτε κρίσεις ή σχόλια για διαιτητή, άλλο
παρατηρητή, κριτή, εκπαιδευτή ή μέλος Οργάνου ή Επιτροπής της ΚΟΚ ή της Ε.Δ. και του Δ.Σ. της
ΚΟΚ, καθώς και για τα σωματεία-μέλη της ΚΟΚ και των στελεχών τους.
20.3.3 καταγγέλλουν αμέσως στην ΚΟΚ οποιαδήποτε απόπειρα δωροδοκίας ή επηρεασμού τους
από Σωματεία, μέλος ή μέλη της Διοίκησης Σωματείων, προπονητές, καλαθοσφαιριστές ή άλλους.
20.3.4 προσέρχονται υποχρεωτικά και να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα συνέδρια, σεμινάρια ή
δραστηριότητες επιμόρφωσης για κριτές, που διοργανώνονται από την Ε.Δ, την ΚΟΚ ή σε συνεργασία
με την ΚΟΚ. Νοείται ότι η μη συμμετοχή σε επιμορφωτικές δραστηριότητες κάθε μορφής υπόκειται
σε κυρώσεις και λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση, τόσο για σκοπούς ορισμού όσο και για
σκοπούς κατάταξης του κάθε κριτή.
20.3.5 προσέρχονται σε όλες τις γραπτές εξετάσεις, για αξιολόγηση της θεωρητικής κατάρτισή τους
όταν και οποτεδήποτε καθορίζει η Ε.Δ.
20.3.6 προσέρχονται στους αγώνες που έχουν
(1) μίαν ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

οριστεί ανεξάρτητα κατηγορίας πρωταθλήματος

20.3.7 μη χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές κατά την ώρα που ασκούν
τα καθήκοντά τους στο τραπέζι της Γραμματείας

Άρθρο 21.

Διαγραφή Κριτών

21.1 Κριτής διαγράφεται από το Μητρώο Κριτών ΑΝ
21.1.1 αποφασίσει να ασκήσει το λειτούργημα του διαιτητή ή παρατηρητή
οποιαδήποτε ιδιότητα έναντι αμοιβής ή μη σε σωματείο της ΚΟΚ.

ή εργοδοτηθεί με

21.1.2 εκλεγεί μέλος της Διοίκησης οποιουδήποτε σωματείου της ΚΟΚ ή άλλου Οργάνου, Σώματος
ή Ομοσπονδίας που έχει σχέση με την καλαθόσφαιρα. Εξαιρείται από τις πρόνοιες της παρούσας
ο Σύνδεσμος Κριτών Καλαθόσφαιρας Κύπρου.
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21.1.3

εγγραφεί ως καλαθοσφαιριστής σε σωματείο της ΚΟΚ ή της αλλοδαπής.

21.1.4 εργοδοτηθεί έναντι αμοιβής, ή μη, η αν γίνει συνεργάτης σε οποιοδήποτε Μέσο
Μαζικής Ενημέρωσης που προβάλλει θέματα αθλητικού περιεχομένου.
21.1.5 υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του.
21.1.6 απόσχει αδικαιολόγητα, κατά την απόλυτη κρίση της Ε.Δ., από το να είναι επιλέξιμος
ορισμό σε αγώνες καλαθόσφαιρας της ΚΟΚ για διάστημα πέραν των δύο μηνών.

για

21.1.7 καταστεί ιδιοκτήτης σε επιχείρηση αθλητικών ειδών ή συνεργάζεται ή έχει άμεσο ή έμμεσο
συμφέρον σε οποιοδήποτε γραφείο στοιχημάτων ή στοιχηματίσει άμεσα
ή έμμεσα σε
καλαθοσφαιρικούς αγώνες.
21.1.8 έχει καταδικαστεί από αρμόδιο Δικαστήριο για αδίκημα ατιμωτικό.
21.1.9 δηλώσει ψευδή στοιχεία στην αίτηση του για εγγραφή και/ή αποκρύψει ουσιαστικά
στοιχεία γύρω από το άτομό του.
21.1.10 παραβιάσει τις βασικές ή θεμελιώδεις αρχές της ΚΟΚ όπως αυτές καταγράφονται στο άρθρο
1 του Καταστατικού της.
21.2 Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 21.1.6, 21.1.9, 21.1.10 θα αποφασίζει για τη διαγραφή
του κριτή η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΚ κατόπιν παραπομπής από το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση
της Ε.Δ.
21.3 Κριτής που διαγράφεται βάσει των παραγράφων 21.1.6,21.1.9,21.1.10 μπορεί να
εφεσιβάλει την απόφαση της Δ.Ε. ενώπιον της ΑΔΕΑ μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται
από τους περί ΚΟΑ Νόμους και Κανονισμούς.
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ΚΕΦ. 8.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 22. Προαγωγές Διαιτητών
Α) Δόκιμοι Διαιτητές
22.1 Δόκιμοι διαιτητές μπορούν να προαχθούν στη Β΄ κατηγορία κατά την κρίση του Ε.Ε.Δ.
νοουμένου ότι:
22.1.1 Έχουν ενεργό υπηρεσία δύο τουλάχιστον ετών
22.1.2 Έχουν παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια, επιμόρφωσης για δόκιμους και διαιτητές Β΄
Κατηγορίας, που έχει διοργανώσει η Ε.Δ. σε συνεργασία με τη Σχολή Καλαθοσφαίρισης της ΚΟΚ τις
τελευταίες δύο αγωνιστικές περιόδους.
22.1.3 Διαθέτουν έγκυρο και ισχύον Δελτίο Υγείας του ΑΣΥΑ.
22.1.4 Έχουν καλή φυσική κατάσταση και αθλητική εμφάνιση.
Δόκιμοι διαιτητές που αξιολογήθηκαν με βαθμολογία πέραν του 90% κατά την τελευταία αγωνιστική
περίοδο, δύναται να προαχθούν κατά την κρίση του Ε.Ε.Δ. και κατ΄ εξαίρεση νωρίτερα.
Β. Διαιτητές Β΄ Κατηγορίας
22.2
ότι:

Διαιτητές Β΄ Κατηγορίας μπορούν να προαχθούν από τον Ε.Ε.Δ. στην Α΄ Κατηγορία νοουμένου

22.2.1 Έχουν διαιτητεύσει με επιτυχία αγώνες της Β΄ Κατηγορίας για μια πλήρη αγωνιστική περίοδο.
22.2.2
Ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους την τελευταία αγωνιστική περίοδο ευρίσκεται
μεταξύ των 5 καλύτερων της κατηγορίας.
22.2.3
Έχουν παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια επιμόρφωσης για διαιτητές που έχει
οργανώσει η Ε.Δ. σε συνεργασία με τη Σχολή Καλαθοσφαίρισης της ΚΟΚ τις τελευταίες δύο αγωνιστικές
περιόδους.
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22.2.4

Διαθέτουν εν ισχύ Δελτίο Υγείας του ΑΣΥΑ.

22.2.5
Έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης που ορίζει η Ε.Δ.
και έχουν αποδεκτή αθλητική εμφάνιση.
Γ. Διαιτητές Α΄ Κατηγορίας
22.3 Διαιτητές Α΄ Κατηγορίας μπορούν να προαχθούν από τον Ε.Ε.Δ. στην Επίλεκτη Κατηγορία
νοουμένου ότι:
22.3.1
Έχουν διαιτητεύσει τουλάχιστο 12 αξιολογηθέντες από την Ε.Δ. ως μεγάλης
κρισιμότητας ή/και δυσκολίας αγώνες οποιασδήποτε Κατηγορίας.
22.3.2 Ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους δεν είναι χαμηλότερος του 90%.
Νοείται ότι η Ε.Δ. και ο Ε.Ε.Δ. μεριμνά ώστε να βαθμολογούνται οι διαιτητές και να ορίζονται, στο
μέτρο του δυνατού, σε ένα ελάχιστο αριθμό αγώνων για να τελούν ως υποψήφιοι για προαγωγή.
22.3.3

Έχουν καλή φυσική κατάσταση και αθλητική εμφάνιση.

22.3.4

Διαθέτουν έγκυρο Δελτίο Υγείας του ΑΣΥΑ.

22.3.5
Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό σεμινάριο προς τούτο διοργανούμενο από την
Ε.Δ. της ΚΟΚ και έχουν επιτύχει στις τελευταίες εξετάσεις φυσικής κατάστασης.
22.4 Υποβιβασμός Διαιτητών
Οι διαιτητής που κατατάσσονται στις δύο τελευταίες θέσεις της κατάταξης της Α΄ Κατηγορίας, κατά
την απόλυτη κρίση του Ε.Ε.Δ., υποβιβάζονται στη Β΄ Κατηγορία.
Ο Ε.Ε.Δ. έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τον αριθμό των υποβιβαζόμενων αλλά και να επιλέξει
ανάμεσα στους ψηλότερα καταταγμένους διαιτητές εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος να το πράξει. Ο
Ε.Ε.Δ. έχει το δικαίωμα όπως μη προβαίνει σε υποβιβασμό ή και προαγωγή διαιτητών για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, με γνώμονα της διαφύλαξη της ποιότητας της Διαιτησίας.

~ 35 ~

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Διαιτησίας 2019-2020

22.5 Επίλεκτη Κατηγορία. Στην Επίλεκτη Κατηγορία ο Ε.Ε.Δ. κατατάσσει διαιτητές που αποτελούν
τουλάχιστο το 20% των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Διαιτητών.
Η Επίλεκτη Κατηγορία συγκροτείται από τους καλύτερους μεταξύ των διεθνών διαιτητών σύμφωνα με
την κατάταξη της προηγούμενης χρονιάς. Αν ο αριθμός των διεθνών διαιτητών δεν είναι επαρκής για
να συμπληρωθεί η Επίλεκτη Κατηγορία, τότε σ’ αυτή μπορούν να συμμετέχουν και μη διεθνείς,
σύμφωνα με την κρίση του Ε.Ε.Δ..
22.6 Γενικές πρόνοιες
22.6.1
Στην περίπτωση που διαιτητής οποιασδήποτε κατηγορίας δεν πληροί όλα τα κριτήρια
που προβλέπονται στην Κατηγορία του για προαγωγή αυτός παραμένει στην ίδια Κατηγορία.
22.6.2
Διαιτητές που έχουν συμπεριληφθεί από την Ε.Δ. στους μη αξιολογηθέντες να
διαιτητεύσουν αγώνες για διάστημα μεγαλύτερο των τριών αγωνιστικών ή έχουν τιμωρηθεί από τη
Δ.Ε. της ΚΟΚ με ποινή διάρκειας μεγαλύτερης του ενός μηνός κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο,
ή το άθροισμα μικρότερων κυρώσεων ή ποινών για την ίδια περίοδο υπερβαίνει τις πέντε αγωνιστικές
ή τους δύο μήνες, αναστέλλεται η προαγωγή τους για μια περίοδο.
22.6.3 Όλες οι αποφάσεις του Ε.Ε.Δ. (βάσει του παρόντος άρθρου) καθίστανται εκτελεστές μετά από
επικύρωση από την Ε.Δ. η οποία δύναται να αλλάξει αυτές μόνο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της.
Διαιτητής μπορεί να προσφύγει στην Δ.Ε. εναντίον απόφασης της Ε.Δ. που αφορά την κατάταξη του
σε οποιαδήποτε Κατηγορία και/ή μη προαγωγή του σε ανώτερη Κατηγορία
Άρθρο 23.

Κριτήρια αξιολόγησης Διαιτητών

Άρθρο 23. Κριτήρια αξιολόγησης Διαιτητών
23.1.1
Πριν την έναρξη κάθε αγωνιστική περιόδου η Ε.Δ. αποφασίζει επικυρώνοντας τους
πίνακες που καταρτίζει ο Ε.Ε.Δ., με βάση τα πιο κάτω κριτήρια, σε ποια κατηγορία θα καταταγεί ο
καθένας από αυτούς. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση στοιχεία της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου
ενός έκαστου.
23.1.2
Ο Ε.Ε.Δ. δικαιούται αιτιολογημένα να διαφοροποιεί τον κατάλογο και τον αριθμό των
διαιτητών που έχουν αξιολογηθεί, ανάλογα με την απόδοση τους.
23.1.3
Όλες οι αποφάσεις του Ε.Ε.Δ. (βάσει του παρόντος άρθρου) καθίστανται εκτελεστές
μετά από επικύρωση από την Ε.Δ. η οποία δύναται να αλλάξει αυτές μόνο με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση της. Διαιτητής μπορεί να προσφύγει στην Δ.Ε. εναντίον απόφασης της Ε.Δ. που αφορά την
κατάταξη του σε οποιαδήποτε Κατηγορία και/ή μη προαγωγή του σε ανώτερη Κατηγορία.»
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Άρθρο 24. Αξιολόγηση διαιτητών
Οι διαιτητές αξιολογούνται στους πιο κάτω τομείς με το αντίστοιχο ειδικό βάρος στον κάθε τομέα,
όπως περιγράφεται πιο κάτω:
Μέσος Όρων Εκθέσεων Παρατηρητών Διαιτησίας

50 %

Μέσος Όρος Γραπτών Εξετάσεων

20 %.

Αποτελέσματα Εξετάσεων Φυσικής Κατάστασης (μόνο για διαιτητές)

20 %

Γενική εκτίμηση από την Ε.Δ.

10 %.

Σύνολο ………………………………………………………………………………………………………………………….100 %
Νοείται ότι διαιτητής που αποτυγχάνει να εξασφαλίσει το ελάχιστο απαραίτητο βαθμό/όριο σε
οποιαδήποτε γραπτή εξέταση ή φυσική δοκιμασία αναστέλλεται ο ορισμός του σε αγώνες
μέχρι να πετύχει το ελάχιστο απαραίτητο.
Αφαίρεση βαθμών.
Για σκοπούς αξιολόγησης αφαιρούνται βαθμοί από τη γενική βαθμολογία έκαστου
διαιτητή σε
περιπτώσεις επιβολής ποινών από την Ε.Δ. ή καταδίκης από τη Δ.Ε. της ΚΟΚ την προηγούμενη
περίοδο.
Στην περίπτωση προφορικής επίπληξης

1 μονάδα

Στην περίπτωση γραπτής επίπληξης

2 μονάδες

Σε περίπτωση μη αξιολόγησης για κάθε αγώνα της ιδίας ή ανώτερης κατηγορίας

3 μονάδες

Στην περίπτωση μη αξιολόγησης για οποιοδήποτε αγώνα

3 μονάδες

ΚΕΦ. 9.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Άρθρο 25.
Για οποιοδήποτε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στους παρόντες Κανονισμούς ή για το οποίο
υπάρχει ασάφεια ή σύγκρουση με άρθρα του Καταστατικού της ΚΟΚ ή των Γενικών Κανονισμών ή των
Κανονισμών Πρωταθλημάτων ή των Κανονισμών της FIBA ή της FIBA Europe, θα εφαρμόζονται ανάλογα
τα άρθρα του Καταστατικού, των Γενικών Κανονισμών και των Κανονισμών Πρωταθλημάτων της
ΚΟΚ. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα ασάφεια αποφασίζει τελεσίδικα το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
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