ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΩ Ν ΑΘΛΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΘΡΟ 1
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής
1. Για την εγγραφή Έλλη να αθ λητού Ιππασίας σε αθλητικό Σωµατείο
προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο εγγραφής σε άλλο Σωµατείο – Μέλος
της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας.
2. Η εγγραφή ή η µεταγραφή που συντελείται µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συνέχεια του παρόντος,
πιστοποιείται από την Οµοσπονδία µε την έκδοση δελτίου αθλητικής
ιδιότητας.
ΑΡΘΡΟ 2
∆ικαιολογητικά εγγραφής
Για την έγγραφή αθλητού στη δύναµη Σωµατείου – Μέλους της Οµοσπονδίας
χρειάζεται η υποβολή στην Οµοσπο νδία των ακολούθων δικαιολογητικών:
1.

Ειδικό δελτίο αθλητικής ιδιότητας που εκδίδει η Οµοσπονδία που
υπογράφεται από τον αθλητή και τον Γενικό Γραµµατέα του Σωµατείου
στο οποίο επιθυµεί να ενταχθεί. Το δελτίο εγγραφής πρέπει να φέρει
για να γί νει δεκτό εκτός από την υπογραφή του Γενικού Γραµµατέα του
σωµατείου, στο οποίο θα γραφτεί και την σφραγίδα του σωµατείου.

2.

Για τους ανηλίκους κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα (όσοι δεν
ο
έχουν συµπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους) έγγραφη
συγκατάθεση των ασκούντων τη γο νική µέριµνα.

3.

Πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας της Ελλάδος για τη ν έγγραφή του
αθλητού στα αντίστοιχα Μητρώα ή επικυρωµένη φωτοτυπία της
Αστυ νοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου.

4.

Να έχει συµπληρώσει ο αθλητής το 10ο έτος της ηλικίας του.

5.

Πιστοποίηση για την υγεία του αθλητού πάνω στο δελτίο εγγραφής,
από αθλητίατρο ή παθολόγο ιατρό, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 9 του άρθρου 33 του Ν. 2725/99 περί δελτίου υγείας.

6.

Τρεις φωτογραφίες του αθλητού, τύπου αστυνοµικής ταυτότητας.

ΑΡΘΡΟ 3
Ακυρότητες - Κυρώσεις
1.

Αθ λητής που υπογράφει δελτίο εγγραφής στη δύναµη σωµατείου
ενώ ήδη εί ναι εγγεγραµµένος σε άλλο σωµατείο, τιµωρείται µε
ποινή αποκλεισµού ενός έτους από κάθε αγώνα και η αίτηση
εγγραφής του απορρίπτεται.

2.

Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και στην
περίπτωση υπο γραφής από τον αθ λητή δελτίων µεταγραφής υπέρ
δύο (2) ή περισσοτέρων σωµατείων.

3.

Προσβολή του δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή µεταγραφής αθλητού,
για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, δικαιούται να ασκήσει
κάθε σωµατείο – µέλος της Οµοσπονδίας, επειδή τεκµαίρεται ότι
έχει έννοµο συµφέρον. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον των
αρµοδίων δικαιοδοτικών οργάνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΡΘΡΟ 4
Μεταγραφές

Επιτρέπονται οι µεταγραφές αθ λητών, χωρίς δεσµεύσεις και περιορισµούς,
κάθε χρόνο, εντός της µεταγραφικής περιόδου. Η αίτηση µεταγραφής
κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Σωµατείο που ανήκει ο αθλητής, προς
ενηµέρωση.
ΑΡΘΡΟ 5
Αθ λητής έχει το δικαίωµα να ενταχθεί ελεύθερα, εκτός µεταγραφικής
περιόδου, σε οποιοδήποτε σωµατείο της προτίµησής του αν το σωµατείο το
οποίο ανήκει διαλύθηκε µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διαγράφηκε από
τη δύναµη της Οµοσπονδίας µε τελεσίδικη απόφαση ή δεν του χορηγήθηκε η
ειδική αθλητική αναγνώριση ή ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση που
του είχε χορηγηθεί ή στερείται αναγνωρισµένων αθ λητικών εκπαιδευτικών /
προπονητικών εγκαταστάσεων. Η κρίση περί των ανωτέρω ανήκει στο ∆.Σ.
της Οµοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 6
Αθ λητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής από τη δύναµη σωµατείου – µέλους
της Οµοσπονδίας µε απόφαση του σωµατείου ή της Οµοσπο νδίας, έχει
δικαίωµα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής σε οποιοδήποτε σωµατείο µετά την
λήξη της ποινής.

ΑΡΘΡΟ 7
Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο σε δύο (2)
διαφορετικά σωµατεία σε αγώνες που διοργανώνο νται στην Ελλάδα από την
Οµοσπονδία ή στο εξωτερικό από αλλοδαπή Οµοσπο νδία, πλη ν των
περιπτώσεων του Άρθρου 5.
ΑΡΘΡΟ 8
Υπολογισµός Ηλικίας
Για τον υπολογι σµό ηλικίας όπου απαιτείται λαµβάνεται υπόψη ως ηµέρα
γεννήσεως αυτή που προκύπτει από το πιστοποιητικό γεννήσεως που
εκδίδεται από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα, ή από την Αστυνοµική Ταυτότητα /
∆ιαβατήριο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
∆ιαδικασία Μεταγραφών
ΑΡΘΡΟ 9
Επιτροπή Με ταγραφών
1. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας
συγκροτείται 5µελής Επιτροπή που αποτελείται υποχρεωτικά από τον
Πρόεδρο ή έναν από τους Αντιπροέδρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Οµοσπονδίας, ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ελλη νικής Οµοσπονδίας Ιππασίας και τρεις φιλάθλους.
2. Η απόφαση της επιτροπής µεταγραφών, εγκριτική ή απορριπτική,
πρέπει να υποβάλλεται προς επικύρωση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Ελλη νικής Οµοσπονδίας Ιππασίας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
σαράντα (40) ηµερών από την λήξη της προθεσµίας µεταγραφών που
ορίζεται από τον παρόν κανονισµό.
3. Αν η σχετική απόφαση δεν εκδοθεί στην προβλεπόµενη από του
παρόντος άρθρου προθεσµία των σαράντα (40) ηµερών, η µεταγραφή
θεωρείται συντελεσµένη υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των
υποβληθέντων δικαιολογητικών αποδεικνύεται η νοµιµότητα της
αιτούµενης µεταγραφής.
4. Κατά της επικυρωτικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο ΑΣΕΑ∆,
µέσα στη ν προθεσµία και σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία
που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2725/99.
5. Η Επιτροπή Μεταγραφών, σε περίπτωση που πιθανολο γείται
παράβαση από οποιοδήποτε σωµατείο των όρων και των
προϋποθέσεων µεταγραφής αθλητή από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, έχει το δικαίωµα µε αιτιολογηµένη απόφαση της, να
απορρίψει την αίτηση µεταγραφής και να ειση γηθεί στο ∆ιοικητικό

Συµβούλιο της Ελλη νικής Οµοσπονδίας Ιππασίας την παραποµπή των
υπευθύνων στην Επιτροπή Φιλάθ λου Πνεύµατος (Ε.ΦΙ.Π.), της οποίας
τυχόν απαλλακτική απόφαση δεν ανατρέπει την απορριπτική απόφαση
της Επιτροπής Μεταγραφών.
ΑΡΘΡΟ 10
Χρονικό ∆ιάστηµα Μεταγραφών
1. Μια µό νο µεταγραφική περίοδος χρονικής διάρκειας δέκα πέντε (15)
ηµερών επιτρέπεται να υπάρχει στη διάρκεια ενός ηµερολογιακού
έτους.
2. Το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση
αιτήσεων µεταγραφών εί ναι 1 - 15 ∆εκεµβρίου.
ΑΡΘΡΟ 11
Για τις πάσης φύσεως εγγραφές, µεταγραφές καθώς και για την ανανέωση
του ∆ελτίου Αθλητικής Ιδιότητας και υγείας µαζί µε τις αιτήσεις και τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπο νται από τον παρόντα Κανο νισµό
κατατίθεται και χρηµατικό παράβολο το ύψος του οποίου καθορίζεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 12
Τελική ∆ιάταξη
Ο παρών Κανονισµός αποτελούµενος από δέκα πέντε (15) άρθρα εγκρίθηκε
και ψηφίστηκε στην Γενική Συνέλευση – Μελών της Οµοσπονδίας την
28.03.2005. Η ισχύς του αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της εγκρίσεως του
από τον αρµόδιο για θέµατα Αθλητισµού Υπουργό .
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