
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση όλων των ζητημάτων σχετικά με τη

λειτουργία των κριτών και λοιπών ειδικών οργάνων διαιτησίας για όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί η

Ελληνική Ομοσπονδία Τσιρλίντινγκ-Αθλητικού Ομαδικού Χορού (ΕΟΤ-ΑΟΧ).

2. Ο κανονισμός αυτός κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας

μεταξύ των διαγωνιζόμενων και διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των κριτών και λοιπών ειδικών

οργάνων διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

1. Στην ΕΟΤ-ΑΟΧ λειτουργεί τριμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), της οποίας η θητεία

είναι τριετής και η οποία συγκεντρώνει για όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ όλες τις

αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των

κριτών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των

Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων και λοιπών αγώνων που διεξάγονται από την

ΕΟΤ-ΑΟΧ ή με την έγκρισή της.

2. Η ΚΕΔ στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς κριτές υψηλού κύρους ή καθηγητές διαιτησίας

και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν ενεργεία κριτές της ανώτατης κατηγορίας

αγώνων. Τα μέλη της ΚΕΔ ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΤ-ΑΟΧ με πλειοψηφία των

τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του και μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση των

τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο.

3. Η ΚΕΔ συνεργάζεται με την ΕΟΤ-ΑΟΧ και την τυχόν υφιστάμενη ομοσπονδία διαιτητών για

θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας των αθλημάτων που καλλιεργεί η

ΕΟΤ-ΑΟΧ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΩΝ

1. Η ΕΟΤ-ΑΟΧ αναγνωρίζει ως κριτές, που δύναται να επιλεγούν σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και

Κύπελλα και λοιπούς αγώνες που διεξάγονται από την ΕΟΤ-ΑΟΧ ή με την έγκρισή της, όλα τα

πρόσωπα που έχουν εκπαιδευθεί και αδειοδοτηθεί ως διεθνείς κριτές επιπέδου (level) 1 και 2 από

τις διεθνείς (παγκόσμιες) ομοσπονδίες των αθλημάτων που καλλιεργεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ. Ως προς τους



Έλληνες κριτές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 43Α

και 46 του ν. 2725/1999.

2. Η ΚΕΔ, σε συνεργασία με τις διεθνείς (παγκόσμιες) ομοσπονδίες των αθλημάτων που καλλιεργεί,

επιλέγει τους κριτές των αγώνων, με γνώμονα την προάσπιση της αξιοκρατίας, την εξασφάλιση της

αμεροληψίας και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Οι ως άνω αναγνωρισμένοι κριτές

επιπέδου (level) 1 δύναται να επιλεγούν σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και διεθνείς διοργανώσεις

των αθλημάτων που καλλιεργεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ, ενώ οι ως άνω αναγνωρισμένοι κριτές επιπέδου (level)

2 δύναται να επιλεγούν σε όλες τις λοιπές διοργανώσεις των αθλημάτων που καλλιεργεί η

ΕΟΤ-ΑΟΧ.

3. Με σκοπό τη διασφάλιση της αμεροληψίας και την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, oι κριτές

θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα την ΕΟΤ-ΑΟΧ για οποιουδήποτε είδους σχέση με οποιαδήποτε

διαγωνιζόμενη ομάδα ή αθλητή. Στο ίδιο πνεύμα, ιδίως στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και στις

διεθνείς διοργανώσεις των αθλημάτων που καλλιεργεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ επιλέγονται ως κριτές οι ως άνω

αναγνωρισμένοι κριτές επιπέδου 1, σε αναλογία 4 αλλοδαποί κριτές έναντι 1 ημεδαπού κριτή.

4. Οι κριτές που επιλέγονται για να λάβουν μέρος σε αγώνες των αθλημάτων που καλλιεργεί η

ΕΟΤ-ΑΟΧ πρέπει:

- να είναι ακέραιοι, αμερόληπτοι και ανεξάρτητοι και να διατηρούν την ακεραιότητα σε όλες τις

αποφάσεις, χωρίς να δείχνουν καμία προτίμηση ή προκατάληψη

- να κατέχουν λεπτομερώς και αναλυτικώς τους αγωνιστικούς κανονισμούς των αθλημάτων που

καλλιεργεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ.

- να δείχνουν συνέπεια και σεβασμό προς όλους

- να επιδεικνύουν ηθικές αρχές και ηθική συμπεριφορά

- να προσέρχονται εγκαίρως και να αποχωρούν μετά τη λήξη του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΩΝ

Οι κριτές των αθλημάτων που καλλιεργεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ αξιολογούνται με βάση τους τίτλους σπουδών,

το επίπεδο (level) 1 ή 2 του διπλώματος κριτή που κατέχουν, τη γνώση ξένων γλωσσών, την ηλικία

τους, την εμπειρία τους που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικούς αγώνες, τις

επιδόσεις τους σε διεθνή και εθνικά σεμινάρια, την απόδοσή τους σε διεθνείς αγώνες που

αποδεικνύεται από βαθμολογία παρατηρητών, τη διεξαγωγή τους και τη συνέπεια στην άσκηση των

καθηκόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ

Οι αποφάσεις των κριτών των αθλημάτων που καλλιεργεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ είναι οριστικές, άμεσα

εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της ΕΟΤ-ΑΟΧ.

2



ΑΡΘΡΟ 6
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η ΚΕΔ είναι αρμόδια για τον πειθαρχικό έλεγχο των κριτών και λοιπών ειδικών οργάνων

διαιτησίας για όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ.

2. Η παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΟΤ-ΑΟΧ και των

υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών, των αποφάσεων των οργάνων της

ΕΟΤ-ΑΟΧ και των υπερκείμενων αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών, των αρχών του

ευ αγωνίζεσθαι, του φιλάθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού, του Ολυμπιακού

Ιδεώδους, της αθλητικής ηθικής και της αθλητικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της ευταξίας και

της δεοντολογίας του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού, η αποδεδειγμένη ζημία προς το

σκοπό και τις επιδιώξεις της ΕΟΤ-ΑΟΧ, η ασέβεια, η αγένεια, η ανάρμοστη, υβριστική,

προσβλητική, δυσφημιστική, συκοφαντική ή απειλητική ενέργεια ή συμπεριφορά σε βάρος της

ΕΟΤ-ΑΟΧ, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΤ-ΑΟΧ, των μελών της Επιτροπών της

ΕΟΤ-ΑΟΧ, του προσωπικού της ΕΟΤ-ΑΟΧ, των αθλητών των αθλημάτων που καλλιεργεί η

ΕΟΤ-ΑΟΧ και των επιμέρους κλάδων άθλησης αυτών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των

σωματείων-μελών της ΕΟΤ-ΑΟΧ, των προπονητών των σωματείων-μελών της ΕΟΤ-ΑΟΧ και των

μελών των Επιτροπών Διαιτησίας των αγώνων αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία

επιβάλλεται μία από τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές σε κριτές και λοιπά ειδικά όργανα διαιτησίας

για όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί η ΕΟΤ-ΑΟΧ:

α. Γραπτή επίπληξη

β. Γραπτή επίπληξη και ανακοίνωση σε όλα τα σωματεία

γ. Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους, προσωρινά μέχρι δύο (2) χρόνια ή οριστικά.

3. Όλες οι ως άνω πειθαρχικές ποινές μπορούν να επιβληθούν και σωρευτικώς.

4. Κατά την επιμέτρηση των πειθαρχικών ποινών εκτιμώνται η βαρύτητα του πειθαρχικού

παραπτώματος, οι συνθήκες που συνέβη αυτό, ο βαθμός υπαιτιότητας του πειθαρχικώς

ελεγχόμενου, η προγενέστερη διαγωγή του πειθαρχικώς ελεγχόμενου, εάν αυτός είναι υπότροπος, η

προσφορά του στον αθλητισμό και στην ΕΟΤ-ΑΟΧ κλπ.

5. Ειδικά σε περίπτωση ανάρμοστης, υβριστικής, προσβλητικής, δυσφημιστικής, συκοφαντικής ή

απειλητικής ενέργειας ή συμπεριφοράς σε βάρος της ΕΟΤ-ΑΟΧ, των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου της ΕΟΤ-ΑΟΧ, των μελών της Επιτροπών της ΕΟΤ-ΑΟΧ, του προσωπικού της

ΕΟΤ-ΑΟΧ, επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα η αυστηρότερη πειθαρχική ποινή που

προβλέπεται.

6. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη πειθαρχικής ποινής, η ΕΟΤ-ΑΟΧ έχει

δικαίωμα να παραπέμψει την υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και

Δεοντολογίας.

7. Η έκτιση της πειθαρχικής ποινής αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στο

τιμωρούμενο πρόσωπο.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για περιπτώσεις ή θέματα που δεν προβλέπονται ή δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα κανονισμό

έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας (άρθρα 43 επ. του ν. 2725/1999),

του Καταστατικού της ΕΟΤ-ΑΟΧ και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΤ-ΑΟΧ για το

εκάστοτε θέμα. Για κάθε ασάφεια ή κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να αποφασίσει είναι το

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΤ-ΑΟΧ.

2. Ο παρών κανονισμός, για την κατάρτιση του οποίου έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι ισχύοντες διεθνείς

κανονισμοί, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2725/1999 από τη Γενική

Συνέλευση της ΕΟΤ-ΑΟΧ στις 22.3.2022 και ισχύει από 23.3.2022.

Βάρη, 22.3.2022

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Μιχάλης Φουντεδάκης Ευαγγελία Κρητικού
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