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1

Μέλη και αθλητές

1.1

Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής , λόγου και
ψήφου στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Για την εγγραφή σαν μέλος του Συλλόγου
απαραίτητη προϋπόθεση βάσει νόμου να έχει συμπληρώσει το 35 έτος της ηλικίας του.
Βάσει των προηγουμένων έγινε και η κατηγοριοποίηση των μελών – αθλητών για την νέα
αγωνιστική περίοδο που θα αρχίσει 1η Αυγούστου 2016 και θα τελειώσει 1η Ιουλίου 2017.

1.2

1.2.1

Κατηγορία A′ Αθλητές

1.2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία έχουν οι αθλητές και αθλήτριες από 18 ετών και άνω.
1.2.1.2 Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται στα 15€ η οποία πληρώνεται εφάπαξ με την έναρξη της αγωνιστικής
περιόδου. Μόνο τότε οι αθλητές και αθλήτριες θα θεωρούνται οικονομικά ενήμεροι.
1.2.1.3 Ειδική τιμή προπονήσεων από το Blanos Bowling, σύμφωνα με πίνακα που θα ανακοινωθεί την
31/8/2016
1.2.1.4 Κάρτα συλλόγου.
1.2.1.5 Δικαίωμα συμμετοχής στα εσωτερικά πρωταθλήματα και τα όπεν του συλλόγου (μόνο όσοι είναι
οικονομικά ενήμεροι).
1.2.1.6 Δικαίωμα συμμετοχής στα Trials για τις αντιπροσωπευτικές ομάδες του συλλόγου (μόνο όσοι είναι
οικονομικά ενήμεροι)
1.2.1.7 Δικαίωμα παρουσίας και λόγου στην Γενική Συνέλευση (όχι ψήφου) .

1.2.2

Κατηγορία Α1′ Premium (Μέλος & αθλητής)

1.2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία έχουν οι αθλητές και αθλήτριες που έχουν συμπληρώσει το
35 έτος της ηλικίας τους.
1.2.2.2 Απλό μέλος χωρίς να είναι αθλητής οποιοσδήποτε έχει συμπληρώσει το 35 έτος της ηλικίας και
έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες εγγραφής στον Σύλλογο. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου
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κανένας που κατέχει θέση σε Δ.Σ. άλλων συλλόγων που ασχολούνται με το άθλημα του
Μπόουλινγκ.
1.2.2.3 Η ετήσια συνδρομή για τα μέλη-αθλητές ανέρχεται στα 15€, η οποία πληρώνεται εφάπαξ με την
έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Μόνο τότε οι αθλητές, αθλήτριες θεωρούνται οικονομικά ενήμεροι.
1.2.2.4 Η ετήσια συνδρομή για τα μέλη ανέρχεται στα 50€, η οποία πληρώνεται εφάπαξ με την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου.
1.2.2.5 Ειδική τιμή προπονήσεων από το Blanos Bowling, σύμφωνα με πίνακα που θα ανακοινωθεί την
31/8/2016
1.2.2.6 Κάρτα συλλόγου.
1.2.2.7 Δικαίωμα συμμετοχής για τα μέλη-αθλητές στα εσωτερικά πρωταθλήματα και τα όπεν του
συλλόγου (μόνο όσοι είναι οικονομικά ενήμεροι).
1.2.2.8 Δικαίωμα συμμετοχής στα trials για τα μέλη-αθλητές, για τις αντιπροσωπευτικές ομάδες του
συλλόγου (μόνο όσοι είναι οικονομικά ενήμεροι)
1.2.2.9 Δικαίωμα συμμετοχής , λόγου και ψήφου στην Γενική Συνέλευση του συλλόγου.

1.2.3

Κατηγορία J′ Juniors

1.2.3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία, όλοι οι αθλητές και αθλήτριες της Ακαδημίας μέχρι και το 18
έτος της ηλικίας τους.
1.2.3.2 Η ετήσια εγγραφή ανέρχεται στα 15€ η οποία πληρώνεται εφάπαξ με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.
1.2.3.3 Η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται στην τιμή των 15€
1.2.3.4 Περίοδος λειτουργιάς 1/9/2016 έως 15/6/2017.
1.2.3.5 Χωρίς δικαίωμα παρουσίας στην Γ.Σ.
1.2.3.6 Ακολουθούν το ετήσιο πλάνο της Ακαδημίας του Συλλόγου
1.2.4

Κατηγορία F′ Φίλοι (Friends)

1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4

Ετήσια συνδρομή 30€ εφάπαξ καταβολή.
Ειδική τιμή προπονήσεων από το Blanos Bowling, σύμφωνα με πίνακα που θα ανακοινωθεί την 31/8/2016
Κάρτα συλλόγου.
Δικαίωμα παρουσίας και λόγου στην Γενική Συνέλευση (όχι ψήφου) .

Ειδικά στα εσωτερικά πρωταθλήματα του Συλλόγου επιτρέπεται η συμμετοχή σε αθλητές και αθλήτριες που
έχουν δελτίο σε συλλόγους που είναι εγγεγραμμένοι στην ομοσπονδία .
1.2.5.1 Εγγραφή για κάθε πρωτάθλημα 15€
1.2.5.2 Χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
1.2.5.3 Χωρίς δικαίωμα συμμετοχής σε αντιπροσωπευτική ομάδα του συλλόγου
1.2.5

1.2.6.

Επισημαίνεται, ότι τις περιόδους των ειδικών διοργανώσεων και την περίοδο των εορτών δεν ισχύουν
οι ειδικές παροχές.
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2

Αντιπροσωπευτικές ομάδες συλλόγου

2.1

Η επιλογή των αθλητών/αθλητριών για τις αντιπροσωπευτικές ομάδες του συλλόγου για τα
πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας, θα γίνει με συγκεκριμένο τρόπο ο οποίος περιγράφεται παρακάτω.

2.2

Προϋποθέσεις

2.2.1
2.2.2

Θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμεροι.
Υποχρεωτική Συμμετοχή στο εσωτερικό πρωτάθλημα του συλλόγου (70%). Εξαιρούνται μόνο όσοι λόγο
χιλιομετρικής απόστασης ή επαγγέλματος αδυνατούν να συμμετέχουν σε αυτό και υπάρχει ειδική συμφωνία
με το Δ.Σ. του Συλλόγου.
Κατηγορία μέλους Α′, Α1′ ,J
Τρόπος επιλογής
Την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα θα ανακοινώνονται οι μέσοι όροι των αθλητών/ αθλητριών.
Υπολογισμός μέσου όρου. Ο καταρτισμός των ομάδων τη φετινή χρονιά θα γίνει με βάση το Μ.Ο. που θα
προκύψει από τα αποτελέσματα των αθλητών/αθλητριών στις εξής διοργανώσεις :
Πρωταθλήματα συλλόγου και Open
Open Ομοσπονδίας
Περιφερειακοί γύροι Ομοσπονδίας
Δυάδες Ομοσπονδίας
Αγώνες Παναττικού
Οι συνολικές κορύνες από το πρωτάθλημα, Open Ομοσπονδίας ,Περιφερειακοί γύροι Ομοσπονδίας ,δυάδες
Ομοσπονδίας δια του αριθμού των συνολικών παιχνιδιών θα δίνει τον τελικό Μ.Ο. για κάθε
αθλητή/αθλήτρια.

2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.2.6

2.4

Αντιπροσωπευτική ομάδα ανδρών (10 θέσεις)

2.4.1

2.4.3

Οι επτά (7) πρώτοι στα trials που θα γίνονται ενάμιση μήνα πριν τους εκάστοτε αγώνες. Δικαίωμα
συμμετοχής όσοι αθλητές έχουν πάνω από 185 μ.ο. (ανεξαρτήτως κατηγορίας)
Τρείς (3) αθλητές πρόταση του προπονητή και την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανάπτυξης Αγωνιστικού
(Ε.Α.Α).
Η επιλογή της επτάδας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του προπονητή.

2.5

Αντιπροσωπευτική ομάδα γυναικών (10 θέσεις)

2.5.1
2.5.2
2.5.3

Οι 10 πρώτες σε Μ.Ο. αθλήτριες ανεξάρτητα από κατηγορία
Η επιλογή της ομάδας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του προπονητή.
Για την γυναικεία ομάδα δεν ισχύουν οι όροι επιλογής της ομάδος ανδρών εκτός της υποχρεωτικής
συμμετοχής στο εσωτερικό πρωτάθλημα (70%) . Εξαιρούνται μόνο όσοι λόγο χιλιομετρικής απόστασης ή
επαγγέλματος αδυνατούν να συμμετέχουν σε αυτό και υπάρχει ειδική συμφωνία με το Δ.Σ. του Συλλόγου.

2.4.2
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2.6

Παναττικό ανδρών και γυναικών

2.6.1
2.6.2

Στο Παναττικό για την επιλογή θα υπάρχουν δυο κατηγορίες αθλητών και αθλητριών
1η κατηγορία : Οι 6 πρώτοι σε Μ.Ο. αθλητές/αθλήτριες B,C κατηγορίας (δικαίωμα συμμετοχής όσοι
αθλητές και αθλήτριες έχουν πάνω από 70% των αγωνιστικών του εσωτερικού πρωταθλήματος)
2η κατηγορία : Οι 4 πρώτοι σε Μ.Ο. αθλητές/αθλήτριες B,C κατηγορίας JUNIORS και αθλητές που
αγωνίζονται μέχρι 2 έτη στον σύλλογο. (δικαίωμα συμμετοχής όσοι αθλητές και αθλήτριες έχουν πάνω από
70% των αγωνιστικών του εσωτερικού πρωταθλήματος)
Μπορεί η Ε.Α.Α. στα πλαίσια ανάπτυξης του Αγωνιστικού να προτείνει στην 2η κατηγορία αθλητή ή
αθλήτρια που δεν αγωνίζεται στο εσωτερικό πρωτάθλημα λόγο σχολείου ή άλλων ειδικών συνθηκών.
Η επιλογή της επτάδας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του προπονητή με υποχρεωτική επιλογή δύο (2)
αθλητών από την 2η κατηγορία.
Η επιλογή της 8αδας των τελικών σε περίπτωση πρόκρισης είναι επιλογή του προπονητή από τους παίκτες
που αγωνίστηκαν καθ όλη την διάρκεια του έτους στην ομάδα. Το ίδιο ισχύει και για την πεντάδα των
Γυναικών.

2.6.3

2.6.4
2.6.5
2.6.6

2.7

Οι παραπάνω αθλητές/αθλήτριες των αντιπροσωπευτικών ομάδων έχουν την υποχρέωση να
προσέρχονται στις προπονήσεις των ομάδων τους τις ημέρες και ώρες που θα τους ανακοινώνονται στην
αρχή κάθε μήνα.

2.8

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

2.8.1
2.8.2

Αθλητές B,C κατηγορίας που προπονούνται με τη πρώτη ομάδα έχουν το δικαίωμα με τη σύμφωνη γνώμη
του προπονητή να πάρουν μέρος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναττικού πρωταθλήματος.
Σε άρνηση αθλητή/αθλήτριας να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις των αντιπροσωπευτικών ομάδων του
συλλόγου χωρίς σπουδαίο λόγο, σημαίνει την αυτόματη παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο και
αποβολή του από οποιοδήποτε σύστημα επιβραβεύσεων του συλλόγου (χρηματικό και τιμητικό)

3

Επιτροπή Ανάπτυξης Αγωνιστικού (Ε.Α.Α.)

3.1
3.2
3.3
3.3.1

Δημιουργία τριμελούς επιτροπής για την ανάπτυξη του αγωνιστικού προσώπου του Συλλόγου μας.
Υπεύθυνο στελέχωσης της επιτροπής το Δ.Σ. του Συλλόγου.
Υποχρεώσεις Ε.Α.Α.
Εξεύρεση πόρων για το αγωνιστικό τμήμα για υλικό, προπονήσεις, ειδικούς σπόνσορες, με γνώμονα πάντα
την αθλητική ανάπτυξη του συλλόγου.
Υπογραφή ειδικών συνεργασιών με αθλητές και αθλήτριες με τον Σύλλογο.
Εξεύρεση νέων αθλητών και αθλητριών για την Ακαδημία μας και όχι μόνο.
Δημιουργία Camp και ειδικών σεμιναρίων για την βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης των αθλητών μας και
όχι μονό.
Γενικότερα εξέταση οποιασδήποτε πρότασης που έχει σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της αγωνιστικής
εικόνας του Συλλόγου.

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
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3.3.6
3.4

Η επίτευξη όλων των παραπάνω θα γίνεται με κονδύλια που θα προέρχονται αποκλειστικά από χορηγίες.
Για όλα τα παραπάνω θα υπάρχει πάντα έγκριση από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

4

Παροχές σε αθλητές/αθλήτριες του Συλλόγου

4.1

4.5

Κάθε παροχή αθλητικού υλικού του συλλόγου σε αθλητή/αθλήτρια θα διαρκεί για όσο διάστημα ο
αθλητής/αθλήτρια παραμένει αθλητής του Α.Σ.Μ. Γλυφάδας.
Στην περίπτωση μετεγγραφής, κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει (ή να επανακαταβάλει το ποσό
αγοράς του εξοπλισμού που του παραχωρήθηκε) τον εξοπλισμό που του είχε παραχωρηθεί για να εγκριθεί η
μετεγγραφή. Σε κανένα μέλος δεν επιτρέπεται να πουλήσει ή να δανείσει το αθλητικό υλικό που του έχει
παραχωρηθεί από τον σύλλογο.
Επίσης για το χρονικό διάστημα που αθλητικό υλικό παραχωρείται σε μέλος, αποκλειστικά υπεύθυνο για τη
σωστή φύλαξη και συντήρηση, είναι το μέλος που του παραχωρήθηκε.
Σε περίπτωση καταστροφής ή κλοπής το μέλος, πρέπει να αντικαταστήσει ή να αποζημιώσει στο ακέραιο
τον εξοπλισμό αυτό.
Η παράδοση και επιστροφή υλικού από και προς τον σύλλογο θα γίνεται πάντα με γραπτή συμφωνία.

5

Διοργανώσεις Ε.Γ.Ο. αγωνιστικής περιόδου 2016-2017

4.2

4.3
4.4

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

Για την συμμετοχή των αθλητών/αθλητριών του συλλόγου στις διοργανώσεις της Ε.Γ.Ο. συνιστάται η
εμφάνιση αυτών με την επίσημη φανέλα του Α.Σ.Μ. Γλυφάδας.
Μέλη-αθλητές που έχουν χορηγούς θα έλθουν σε συνεννόηση με το Δ.Σ..
Επίσης όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ε.Γ.Ο. επιβάλει πρόστιμο, ίσο με το παράβολο
συμμετοχής της διοργάνωσης, στους αθλητές και αθλήτριες που δηλώσουν συμμετοχή σε κάποια
διοργάνωση και δεν προσέλθουν. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γνωρίζεται ότι δεν επιστρέφεται κανένα
παράβολο.
Όσο αναφορά τα ατομικά αγωνίσματα της Ε.Γ.Ο. ο αθλητής συμμετέχει με επίγνωση των κανόνων που
τους διέπουν και ο σύλλογος δεν έχει καμία υποχρέωση χρηματικής η ηθικής αποζημίωσης απέναντι τους.
Κάθε μέλος του συλλόγου οφείλει να έχει σωστή συμπεριφορά σε όλες τις διοργανώσεις και να ακολουθεί
τους κανονισμούς του αθλήματος. Το Δ.Σ. του συλλόγου έχει το δικαίωμα παραπομπής στην πειθαρχική
επιτροπή μελών, εφόσον αυτά δεν εναρμονίζονται στα αγωνιστικά πλαίσια και τους κανονισμούς του
αθλήματος.
Σε περίπτωση αλλαγών από την Ομοσπονδία στο ετήσιο καλεντάρι και τους τρόπους διεξαγωγής των
αγώνων θα τροποποιηθεί αναλόγως και ο εσωτερικός κανονισμός.

6

Προκηρύξεις πρωταθλημάτων συλλόγου αγωνιστικής περιόδου 2016-2017

6.1

Ο Α.Σ.Μ. Γλυφάδας για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017,εχει τη υποχρέωση να διοργανώσει 2
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τουλάχιστον πρωταθλήματα 20 αγωνιστικών το καθένα (μαζί με play offs ) και 3 Open. Αυτά πρέπει να
ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι 4/9/2015. Το κόστος συμμετοχής κάθε αγωνιζόμενου/ης στο πρωτάθλημα
είναι 5€.

7

Ειδικές παροχές

7.1

Ειδικό πρόγραμμα πριμοδότησης προπονήσεων σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος για όλα τα μέλη και τους
αθλητές που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα του συλλόγου.
Ειδικό Bonus θα δοθεί στον αθλητή και στην αθλήτρια για την κατάκτηση του πανελλήνιου
πρωταθλήματος, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από το Δ.Σ.
Ειδικό πρόγραμμα ανταποδοτικότητας για την συμμετοχή στους Αγώνες της Ομοσπονδίας. Κάθε βαθμός
που προσφέρεται στην βαθμολογία Συλλόγων για τον Σύλλογο μας θα πριμοδοτείται με 1€.
Ειδική καρφίτσα του συλλόγου θα δίνετε στον αθλητή/αθλήτρια που θα επιτυγχάνει τέλειο παιχνίδι
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμέτοχη στα Bonus η εμφάνιση στους αγώνες θα είναι πάντα η επίσημη
μπλούζα του Συλλόγου.

7.2
7.3
7.4
7.5

8

Μεταγραφές - εγγραφές

8.1

Εγγραφές αθλητών

8.1.1
8.1.2

8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6

Για την αρχική εγγραφή αθλητή ή αθλήτριας στο σύλλογο χρειάζεται ο εγγραφόμενος να μην έχει δελτίο.
Για την εγγραφή αθλητή στη δύναμη του συλλόγου , χρειάζεται η υποβολή στον Γραμματέα του συλλόγου
όλων των δικαιολογητικών και συστατικής επιστολής από δύο τουλάχιστον μέλη του συλλόγου που να
προτείνουν την εγγραφή του στον σύλλογο. Προκειμένου δε για ανήλικους (όσους δεν έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας τους) και έγγραφης συγκατάθεσης εκείνου που ασκεί την επιμέλεια του αθλητή.
Πιστοποιητικού Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδας, ή φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικού της υγείας του αθλητή
Δύο φωτογραφιών του αθλητή, τύπου αστυνομικής ταυτότητας, όμοιες, καθαρές και πρόσφατες.
Οι ίδιες διαδικασίες ισχύουν για την έγγραφη μελών στο Σύλλογο χωρίς το 7.1.4

8.2

Μεταγραφές αθλητών

8.2.1

Επιτρέπονται οι μεταγραφές αθλητών, με αίτησή στον σύλλογο κατά την προβλεπομένη περίοδο
μεταγραφών και χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς. Ειδικότερα στην περίπτωση που ο αθλητής είναι
ανήλικος, χρειάζεται η έγγραφη συγκατάθεση εκείνου που έχει την επιμέλεια.
Για την μεταγραφή αθλητή στη δύναμη του συλλόγου σωματείου χρειάζεται η υποβολή στον Γραμματέα
του συλλόγου όλων των δικαιολογητικών και συστατικής επιστολής από δύο τουλάχιστον μέλη του
συλλόγου που να προτείνουν την εγγραφή του στον σύλλογο. Προκειμένου δε για ανήλικους (όσους δεν

8.2.2
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8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6

έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους) και έγγραφης συγκατάθεσης εκείνου που ασκεί την
επιμέλεια του αθλητή.
Πιστοποιητικού Δήμου ή Κοινότητας της Ελλάδας, ή φωτοτυπίας της Αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικού της υγείας του αθλητή
Δύο φωτογραφιών του αθλητή, τύπου αστυνομικής ταυτότητας, όμοιες, καθαρές και πρόσφατες.
Οι μεταγραφές και οι εγγραφές θα είναι πάντα σύμφωνες με τον αθλητικό νόμο και το ισχύον καταστατικό
του συλλόγου.

9

Ποινές και ενστάσεις

9.1

Οι ποινές θα εκδίδονται από την πειθαρχική επιτροπή με δευτεροβάθμιο όργανο το Δ.Σ. και ανώτατο όργανο
ενστάσεων την Γ.Σ. του συλλόγου.
Οι ενστάσεις θα κατατίθενται με την ολοκλήρωση του αγώνα μέχρι και μια ώρα από την ολοκλήρωση του.
Το κόστος της Ένστασης ανέρχεται στο ποσό των 50€.

9.2

10

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

11

Ο παρών κανονισμός ψηφίστηκε με τη νόμιμη πλειοψηφία από την τακτική Γ.Σ. των μελών του Σωματείου
Α.Σ.Μ.Γ στις 23/6/2016

Για το Δ.Σ.

O Πρόεδρος

Στυλιανός Μαρατσίνος
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Η Γενική Γραμματέας

Αλεξάνδρα Μουρελάτου

