ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 1ο
Γενικά
1. Τα σωµατεία - µέλη της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας (Ε.Ο.Ι.), οι αθλητές, οι
εκπαιδευτές / προπονητές, οι κριτές, οι σχεδιαστές διαδροµών, οι διοικούντες τα
Ιππικά Σωµατεία, τα µέλη αυτών, τα µέλη των Επιτροπών της Ε.Ο.Ι., οι ιδιοκτήτες
ίππων, σταβλίτες και κάθε πρόσωπο το οποίο σχετίζεται µε τη διοργάνωση και τη
διεξαγωγή των αγώνων επισήµων και φιλικών και γενικά µε το άθληµα, υπάγεται
στις διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισµού της Ε.Ο.Ι.
2. Πειθαρχικό παράπτωµα είναι κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία αντίκειται στο
φίλαθλο πνεύµα και το Ολυµπιακό Ιδεώδες, το Καταστατικό και τους Κανονισµούς
της Ε.Ο.Ι.. Κάθε πράξη που ζηµιώνει υλικά πρόσωπο που εµπλέκεται στο άθληµα.
Κάθε πράξη που περικλείει απάτη, βία, κακοµεταχείριση, εκµετάλλευση ή παρόµοιες
εγκληµατικές πράξεις. Κάθε συµπεριφορά η οποία προσβάλλει την αθλητική
αξιοπρέπεια ή αντιβαίνει τους σκοπούς της Ε.Ο.Ι. ως και κάθε παράβαση των
κανόνων ευπρεπείας που πρέπει να διέπει τις αθλητικές σχέσεις. Κάθε πράξη
αντίθετη προς το πνεύµα ζωοφιλίας και τον κώδικα ιππικής δεοντολογίας, όπως η
χορήγηση απαγορευµένων ουσιών σε ίππους, η κακοµεταχείριση ίππων, η χρήση
βίας και γενικά η βάναυση συµπεριφορά προς τους ίππους.
3. Άγνοια των ισχυόντων άρθρων του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Ο.Ι.
και της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας στην µετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα, δεν δικαιολογείται για πράξεις παράβασής των.
Άρθρο 2ο
Πειθαρχική ∆ικαιοδοσία
1. Η Πειθαρχική δικαιοδοσία ασκείται κυρίως από την ∆ικαστική Επιτροπή η οποία
είναι πενταµελής και αποτελεί αυτοτελές αιρετό όργανο της Ε.Ο.Ι. εκλεγόµενο από
τη Γενική Συνέλευση κατά τις διατάξεις του Καταστατικού αυτής.
2. Η ∆ικαστική Επιτροπή επιλαµβάνεται µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Ε.Ο.Ι.. Επίσης επιλαµβάνεται της εκδικάσεως εφέσεων κατ΄
αποφάσεων ∆ιοικητικών Συµβουλίων ή ∆ικαστικών Επιτροπών Σωµατείων ή και
Αγωνοδίκων Επιτροπών µε τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές.
3. Για να γίνει δεκτή προς εκδίκαση έφεση που ασκείται από αθλητή ή µέλος
Σωµατείου κατ' αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της ∆ικαστικής
Επιτροπής του Σωµατείου ή Αγωνοδίκου Επιτροπής, πρέπει η σχετική αίτηση:
(α) Να κατατεθεί στην Ε.Ο.Ι. µέσα σε 20 ηµέρες από τη νόµιµη κοινοποίηση προς
τον ενδιαφερόµενο της εφεσιβαλλοµένης αποφάσεως.
(β) Να συνοδεύεται απαραίτητα από απόδειξη υπογεγραµµένη από τον Ταµία της
Ε.Ο.Ι. ότι εισπράχθηκε το οριζόµενο µε απόφαση του ∆ιοικ. Συµβουλίου της
Ε.Ο.Ι. παράβολο, που επιστρέφεται σε περίπτωση δικαιώσεως του
εγκαλλούντος.
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Άρθρο 3ο
Πειθαρχική ∆ιαδικασία
1. Η ∆ικαστική Επιτροπή δικάζει έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τρία (3) από τα πέντε (5) µέλη της. Ο Γραµµατεύς τηρεί συνοπτικά πρακτικά της
συνεδριάσεως. Οι αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής πρέπει να είναι πλήρως
αιτιολογηµένες και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραµµατέα της. Των
συνεδριάσεων τής ∆ικαστικής Επιτροπής δύναται να παρίσταται µε δικαίωµα λόγου
ο Νοµικός Σύµβουλος τής Ε.Ο.Ι., άνευ ψήφου κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς του.
2. Το ∆ιοικ. Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι. αποφασίζει για όλες τις καταγγελίες που αφορούν
πράξεις ή παραλείψεις των µελών των Αγωνοδίκων και Ελλανοδίκων Επιτροπών που
διαπράττονται πέραν των ειδικών καθηκόντων τους, όπως και για παραπτώµατα των
αθλουµένων και δικαιούται να παραπέµψει την υπόθεση στη ∆ικαστική Επιτροπή.
3. Η ∆ικαστική Επιτροπή αµέσως µόλις της γίνει παραποµπή σχηµατίζει το φάκελο της
υπόθεσης µε την συγκέντρωση όλων των αποδεικτικών στοιχείων λαµβάνουσα
σχετικές εκθέσεις ή καταθέσεις από τα πρόσωπα τα οποία δύνανται να βοηθήσουν
στην ακριβή εκτίµηση των γεγονότων και ακολούθως συντάσσει κατηγορητήριο το
οποίο κοινοποιεί στους παραβάτες µέσω της Γραµµατείας της Ε.Ο.Ι. και καλεί
τούτους σε εξηγήσεις ή απολογία είτε εγγράφως είτε δια της παρουσίας των ενώπιον
της ∆ικαστικής Επιτροπής κατά την οριζόµενη ηµέρα συζητήσεως της υποθέσεως.
4. Οι εγκαλούµενοι έχουν δικαίωµα να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων του
φακέλου και παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε µετά πληρεξουσίου δικηγόρου
υποβάλλοντες µέχρι ή και κατά τη συζήτηση όλα τα στοιχεία της υπερασπίσεώς των
τά οποία τούς είναι ήδη γνωστά.
5. Η απόφαση της ∆ικαστικής Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο εντός σαράντα πέντε
(45) ηµερών από την ηµεροµηνία παραποµπής της υποθέσεως και κοινοποιείται από
τη Γραµµατεία της Ε.Ο.Ι. µέσω της οποίας η ∆ικαστική Επιτροπή ενεργεί την
αλληλογραφία της.
6. Τα παραπτώµατα παραγράφονται εφόσον δεν καταγγέλθηκαν γραπτά µέσα σε τρεις
(3) µήνες από την τέλεσή τους. Η παραγραφή δεν ισχύει για παραπτώµατα τα οποία
ο ποινικός νόµος θεωρεί ατιµωτικά.
Άρθρο 4ο
Επιβολή Ποινών - Κυρώσεων
1. Η ∆ικαστική Επιτροπή µπορεί να επιβάλει τις παρακάτω ποινές:
i. Στα µέλη ∆ιοικήσεων των σωµατείων:
(α) Γραπτή επίπληξη.
(β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα σωµατεία
(γ) Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους µέχρι ένα (1) χρόνο.
ii. Στα σωµατεία:
(α) Γραπτή επίπληξη
(β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα Σωµατεία.
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(γ) Προσωρινός αποκλεισµός µέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε επίσηµη
διοργάνωση
iii. Στους αθλητές:
(α) Γραπτή επίπληξη
(β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα σωµατεία
(γ) Απαγόρευση συµµετοχής στους αγώνες µέχρι ένα (1) χρόνο
(δ) ∆ιαγραφή από τα µητρώα της Ε.Ο.Ι.
(ε) Επιβολή χρηµατικών ποινών
iv. Στους προπονητές και τους σχεδιαστές διαδροµών:
(α) Γραπτή επίπληξη
(β) Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σ' όλα τα σωµατεία
(γ) Απαγόρευση συµµετοχής στους αγώνες µέχρι ένα (1) χρόνο
(δ) ∆ιαγραφή από τα µητρώα της Ε.Ο.Ι.
v. Στα µέλη σωµατείων-φιλάθλους:
(α) Γραπτή επίπληξη.
(β) Γραπτή επίπληξη µε ανακοίνωση σ' όλα τα σωµατεία
(γ) Απαγόρευση εισόδου, στους αγωνιστικούς χώρους, όταν γίνονται
αγώνες µέχρι δύο (2) χρόνια.
Πέραν και ανεξαρτήτως των ανωτέρω ποινών η ∆ικαστική Επιτροπή δύναται
να επιβάλει και χρηµατικές ποινές σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους
ειδικούς κανονισµούς του αθλήµατος.
2. Γιά την αντιστοιχία παραπτώµατος-ποινής, λαµβάνεται εκτός των άλλων υπ' όψη και
το Άρθρο 169 του Γενικού Κανονισµού της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας, το
οποίο προσαρτάται στην µετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα ως παράρτηµα στον
παρόντα κανονισµό.
3. Η ∆ικαστική Επιτροπή µπορεί να επιβάλει εκτός από τις προβλεπόµενες µε το παρόν
ποινές, και την υποχρέωση ανακλήσεως οποιουδήποτε γραπτού κειµένου που θα
κριθεί ότι έχει ύφος ανάρµοστο.
4. Όλες οι παραπάνω ποινές µπορούν να επιβληθούν και µε αναστολή, τη διάρκεια της
οποίας καθορίζει η απόφαση, εφόσον το παράπτωµα δεν είναι σύµφωνα µε τον
ποινικό νόµο ατιµωτικό και δεν διώκεται από αυτόν. Σε περίπτωση όµως που µέσα
στο χρόνο της αναστολής το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υποπέσει σε νέο παράπτωµα,
τότε αίρεται η αναστολή.
5. Οι αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής και οι τυχόν επιβαλλόµενες ποινές ισχύουν
από την ηµέρα της έγγραφης κοινοποιήσεώς τους στους ενδιαφεροµένους.
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Άρθρο 5ο.
Ανακοίνωση Ποινών
1. Οι πειθαρχικές αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής κατά αθλητών κοινοποιούνται
στα Σωµατεία που ανήκουν οι αθλητές.
2. Επίσης η Ε.Ο.Ι. δύναται να ανακοινώσει τις αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής
και γενικά τις επιβληθείσες ποινές στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, στα
Σωµατεία της, στα Μ.Μ.Ε. µε ∆ελτίο Τύπου, στα ενηµερωτικά της έντυπα
(περιοδικό κλπ.).
Άρθρο 6ο
∆ικαίωµα Προσφυγής
1. Οι πειθαρχικές αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ι. υπόκεινται σε έφεση
ενώπιον του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών ∆ιαφορών (ΑΣΕΑ∆)
όπως ο Νόµος 2725/17.6.99 ορίζει.
2. Η προθεσµία ασκήσεως της εφέσεως είναι 8 ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση
στον τιµωρηθέντα της προσβαλλοµένης αποφάσεως. Το γεγονός της άσκησης έφεσης
τίθεται υπ' όψη της Ε.Ο.Ι., εντός τριών (3) ηµερών από της ασκήσεώς της. Η έφεση
που τυχόν θα ασκηθεί αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως.
Άρθρο 7ο
Αθλητές
1. Τα Σωµατεία - Μέλη της Ε.Ο.Ι. δικαιούνται να επιβάλουν στους αθλητές τους, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της ∆ικαστικής Επιτροπής
τους, τις προβλεπόµενες ποινές από το καταστατικό τους. Οι σχετικές αποφάσεις
γνωστοποιούνται στην Ε.Ο.Ι. και η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται στον
τιµωρηθέντα.
2. Οι Αγωνόδικες Επιτροπές δικαιούνται να επιβάλλουν ποινή αποκλεισµού
συµµετοχής1 από τον τελούµενο αγώνα τον οποίο κρίνουν και να την αναφέρουν
στην ΕΟΙ. Απαγορεύεται στα Σωµατεία να δηλώσουν την συµµετοχή στα υπόλοιπα
αγωνίσµατα του αγώνα αυτού των αθλητών, που έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό
συµµετοχής.
3. Αθλητές που τιµωρήθηκαν από τα Σωµατεία τους µε απαγόρευση συµµετοχής,2
εφόσον η ποινή τους κοινοποιήθηκε στην Ε.Ο.Ι. δεν µπορούν να µετέχουν σε αγώνες
που τελούνται από την Ε.Ο.Ι. ή µε την έγκρισή της, για όσο διαρκεί η ποινή τους.

1
2

disqualification
suspension
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Άρθρο 8ο
Κριτές
1. Για τον πειθαρχικό έλεγχο των κριτών αρµόδια είναι η Πειθαρχική Επιτροπή Κριτών,
η οποία επιβάλλει πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Κανονισµού Κριτών όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων, καθώς και για την
εκδίκαση ενστάσεων κακής άσκησης των καθηκόντων κριτών που τυχόν
προβλέπονται από τους οικείους κανονισµούς.
Άρθρο 9ο
Παραποµπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος (Ε.ΦΙ.Π.)
Τα σωµατεία - µέλη της Ε.Ο.Ι., οι αθλητές, οι εκπαιδευτές / προπονητές, οι κριτές, οι
σχεδιαστές διαδροµών, οι διοικούντες τα Ιππικά Σωµατεία, τα µέλη αυτών, τα µέλη των
Επιτροπών της Ε.Ο.Ι., οι ιδιοκτήτες ίππων, σταυλίτες και κάθε πρόσωπο το οποίο
σχετίζεται µε τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων επισήµων και φιλικών και
γενικά µε το άθληµα, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύµατος και των
παραδόσεων του αθλητισµού και του ολυµπιακού ιδεώδους. Σε περίπτωση παράβασης
των ανωτέρω αρχών το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή και η ∆ικαστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ι.
δύνανται, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφασή τους, να παραπέµψουν τους παραβάτες
στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος (Ε.ΦΙ.Π.).
Άρθρο 10ο
Ισχύς Κανονισµού
1. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό ή το Καταστατικό ή άλλους
Κανονισµούς της Ε.Ο.Ι. ή τους Κανονισµούς της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας
(F.E.I.) ή τους Κανονισµούς της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες (F.R.D.I.) ή για ότι παρουσιάζει ασάφεια αποφασίζει το ∆.Σ. της Ε.Ο.Ι. υπό
την αίρεση τής έγκρισης της απόφασής της αυτής από την Γενική Συνέλευση όπως
στην επόµενη παράγραφο 2 περιγράφεται
2. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του Πειθαρχικού Κανονισµού απαιτείται
απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Σωµατείων – Μελών της Ε.Ο.Ι. και έγκριση από
τον αρµόδιο για τον Αθλητισµό Υπουργό.
3. Ο παρών Κωδικοποιηµένος Κανονισµός αποτελούµενος από 10 (δέκα) Άρθρα και 1
(ένα) Παράρτηµα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Γενική Συνέλευση τής
Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας την 28-3-2011.
4. Ο Κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα εγκρίσεως του, από τον αρµόδιο για τον
Αθλητισµό
Υπουργό
όπως
ο
Ν.
2725/99,
προβλέπει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄
Από τον Γενικό Κανονισµό της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ιππασίας (FEI)
(23η έκδοση 01.01.2009, ενηµέρωση 01.01.2011)
Κεφάλαιο VIII - Νοµικό Σύστηµα1
ΑΡΘΡΟ 169 – ΠΟΙΝΕΣ (Μετάφραση)
1. Προκειµένου να ληφθεί απόφαση για την επιβολή της αρµόζουσας ποινής, οι
ακόλουθοι παράγοντες θα ληφθούν υπ’ όψη, µαζί µε κάθε άλλο σχετικό παράγοντα.
1.1.
Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη είχε σαν αποτέλεσµα ένα άδικο πλεονέκτηµα,
προς όφελος του παραβάτη ή ενός Αθλητή.
1.2.
Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη είχε σαν αποτέλεσµα υλική ζηµία, σε
οποιοδήποτε άλλο εµπλεκόµενο άτοµο ή νοµικό πρόσωπο.
1.3.
Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη συνεπάγεται κακή συµπεριφορά έναντι των
Ίππων.
1.4.
Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη επηρεάζει την αξιοπρέπεια ή εντιµότητα
οποιουδήποτε ατόµου σχέση έχοντα µε το άθληµα
1.5.
Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη, συνεπάγεται απάτη, βία; ή κακή
συµπεριφορά, ή παρόµοιες εγκληµατικές πράξεις.
1.6.
Εάν η ενέργεια ή η παράλειψη θεωρείται ότι έγινε από πρόθεση.
2. Σε περιπτώσεις µικρών παραβάσεων ή καταπατήσεων, που διεπράχθησαν
ακουσίως και χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις, κατάλληλη ποινή είναι η γραπτή ή
προφορική προειδοποίηση.
3. Ένα πρόστιµο είναι κατάλληλη ποινή σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο
παραβάτης ενήργησε µε αµέλεια.
4. Η Αποβολή (disqualification) είναι κατάλληλη ποινή, όταν προβλέπεται στο
Καταστατικό, στον Γενικό Κανονισµό ή στους Κανονισµούς του Αθλήµατος ή όταν οι
συνθήκες απαιτούν άµεση ενέργεια.
4.1.
Αποβολή (disqualification) από ένα Αγώνισµα σηµαίνει ότι ο Αθλητής και ο
Ίππος ή οι Ίπποι τους οποίους αφορά η ποινή– ακόµη και εάν αλλάξουν ιδιοκτήτη –
αφαιρούνται από τον κατάλογο των εκκινούντων και από την κατάταξη και
περιλαµβάνει την κατάσχεση των χρηµατικών επάθλων, που κέρδισαν στο
συγκεκριµένο Αγώνισµα
4.2.
Αποβολή (disqualification) από έναν Αγώνα σηµαίνει ότι ο Αθλητής και ο
Ίππος ή οι Ίπποι, τους οποίους αφορά η ποινή – ακόµη και εάν αλλάξουν ιδιοκτήτη –
δεν µπορούν πλέον να λάβουν µέρος στον Αγώνα και µπορεί να περιλαµβάνει
(επιπρόσθετα από τα εντελλόµενα σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1) την κατάσχεση
των χρηµατικών επάθλων, που κέρδισε σε προηγούµενα Αγωνίσµατα αυτού του
Αγώνα όπου αυτό προβλέπεται στον Γενικό Κανονισµό ή στους Κανονισµούς του
Αθλήµατος.
5. Η Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
που µπορεί να επιβάλλει το ∆ικαστήριο της ∆.Ο.Ι., είναι κατάλληλη ποινή σε
περιπτώσεις εκούσιας ή λόγω βαρείας αµέλειας παραβάσεων ή καταπατήσεων. Σε
ορισµένες περιπτώσεις η Απαγόρευση Συµµετοχής µπορεί να είναι αυτόµατη
σύµφωνα µε το Καταστατικό, τους Γενικούς Κανονισµούς και τους Κανονισµούς των
Αθληµάτων.
5.1.
Η Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension) πρέπει να καλύπτει συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα και κατά την περίοδο αυτή το άτοµο ή Ίππος ή νοµικό πρόσωπο
στο οποίο επεβλήθη δεν µπορεί να λάβει µέρος σε κανένα Αγώνισµα ή Αγώνα σαν
Αθλητής, Ίππος ή Αξιωµατούχος ή στην οργάνωση ή να συµµετέχει σε Αγώνα υπό
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την αιγίδα της ∆.Ο.Ι. ή σε αγώνα υπό την αιγίδα οποιασδήποτε Εθνικής
Οµοσπονδίας σύµφωνα µε το Άρθρο 37 του Καταστατικού.
5.2.
Στην απόφαση για την ηµεροµηνία έναρξης της Απαγόρευσης Συµµετοχής
(Suspension), το αρµόδιο όργανο θα πρέπει να λάβει υπ' όψη του την σοβαρότητα
της παραβίασης ώστε να εξασφαλίσει δίκαιη ποινή.
6.
6.1.
Παρά την οποιαδήποτε πιθανή αντίθεση µε τις παραγράφους 3 έως 5 πιο
πάνω, οι ποινές που προβλέπονται στον Κανονισµό EADCM2 εφαρµόζονται σε
περιπτώσεις που υπάγονται στις προβλέψεις των κανονισµών EADCM
6.2.
Κακή µεταχείριση ίππου σε οποιαδήποτε µορφή (barrage, ευαισθητοποίηση ή
απευαισθητοποίηση των άκρων, απαγορευµένες µέθοδοι προπόνησης κλπ) επισύρει
πρόστιµο εκ. 200 – έως 15.000 CHF και/ή Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension)
από 3 (τρεις) µήνες έως οριστική.
6.3.
Ανάρµοστη συµπεριφορά έναντι των Αξιωµατούχων του Αγώνα ή κάθε άλλου
τρίτου προσώπου σε σχέση µε τον Αγώνα (άλλος Αθλητής, δηµοσιογράφος, κοινό
κλπ) επισύρει πρόστιµο εκ CHF. 200 – έως 10.000 και/ή Απαγόρευση Συµµετοχής
(Suspension) από 3 (τρεις) έως 12 (δώδεκα) µήνες.
6.4.
Απάτη κάθε είδους, βία ή άλλη πράξη, που ορίζεται ως εγκληµατική από το
εθνικό δίκαιο της χώρας, που φιλοξενεί τον Αγώνα επισύρει πρόστιµο εκ CHF. 1.000
– έως 15.000 και/ή Απαγόρευση Συµµετοχής (Suspension) από 1 (ένα) µήνα έως
οριστική.
7. Στις περιπτώσεις παραπτωµάτων, που αναφέρονται στις παραγράφους 6.2 και
6.3 πιο πάνω και εφ' όσον είναι λιγότερο σοβαρής φύσης, και/ή στις περιπτώσεις
που προσδιορίζονται στους Κανονισµούς των Αθληµάτων:
7.1.
ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου
Επιτροπής και ο Επί Κεφαλής Επόπτης, δύνανται να επιδώσουν στο Υπεύθυνο
Πρόσωπο µία κίτρινη προειδοποιητική κάρτα, είτε δια χειρός είτε δι' όποιου άλλου
πρόσφορου µέσου.
7.2.
Εάν το ίδιο Υπεύθυνο Πρόσωπο λάβει µία επί πλέον κίτρινη προειδοποιητική
κάρτα στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε άλλο ∆ιεθνή Αγώνα εντός ενός έτους από την
επίδοση της πρώτης κίτρινης προειδοποιητικής κάρτας, το Υπεύθυνο Πρόσωπο θα
Αποκλεισθεί αυτόµατα από Συµµετοχή σε Αγώνες για µια περίοδο 2 (δύο) µηνών
αρχοµένη από την εποµένη ηµέρα του Αγώνα στον οποίο αγωνίζεται το Υπεύθυνο
Πρόσωπο. Είναι ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα να ειδοποιήσει το Υπεύθυνο
Πρόσωπο για τον Αποκλεισµό του από Συµµετοχή (Suspension).
8. Η ποινή, που επιβάλλεται σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί να
αποτελείται από συνδυασµό προστίµου, Απαγόρευσης Συµµετοχής και Αποβολής.
Το ύψος του προστίµου και η διάρκεια της Απαγόρευσης Συµµετοχής θα
αποφασιστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 6 πιο
πάνω και τις συνθήκες της περίπτωσης.
9. Όλα τα πρόστιµα, που επιβάλλονται από οποιονδήποτε σύµφωνα µε το Νοµικό
Σύστηµα, οφείλονται στην ∆.Ο.Ι. ∆εν πρέπει να πληρωθούν στην Οργανωτική
Επιτροπή ή σε οποιοδήποτε άλλο όργανο, αλλά στην ∆ΟΙ µε την λήψη της
απαίτησης. Αυτόµατα θα απαγορευτεί η συµµετοχή κάθε ατόµου, που δεν πλήρωσε
ένα πρόστιµο εντός 30 ηµερών από την λήψη της απαίτησης για πληρωµή του, µέχρι
να πληρωθεί το πρόστιµο. Εάν πρόστιµα πληρωθούν κατά λάθος στην Οργανωτική
Επιτροπή ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αυτά τα πρόστιµα πρέπει να
αποδοθούν στην ∆.Ο.Ι.
10. Αποφάσεις της ∆ικαστικής Επιτροπής της ∆.Ο.Ι. µπορούν επίσης να
καταλογίζουν στα µέρη των οποίων η ενοχή απεδείχθη τα δικαστικά έξοδα της ∆ΟΙ,
ποσού που µπορεί να είναι από CHF. 500.– έως 7.500.- Επί πλέον, ένα εκ των
µερών µπορεί να υποχρεωθεί στην πληρωµή περαιτέρω εξόδων µη υπερβαίνοντα
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CHF 10.000 εάν τα έξοδα ακρόασης της ∆.Ο.Ι. αυξήθηκαν από το γεγονός ότι η
ακρόαση έγινε σε ειδικό µέρος, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, ή εξαιτίας της
υπερβολικής επιµήκυνσης του χρόνου ακρόασης µε υπαιτιότητά του, ή για
οποιοδήποτε άλλο εξαιρετικό λόγο. Για λόγους εντιµότητας, το κόστος της ∆.Ο.Ι. για
κάθε ακρόαση, η οποία γίνεται σε συνδυασµό µε άλλες ακροάσεις ή µε διοικητικές
συναντήσεις του ∆ικαστηρίου της ∆.Ο.Ι. θα υπολογίζεται χωριστά.

