ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ [ΟΕΒΑΣ]

1.

Στο μητρώο μελών της ομοσπονδίας είναι γραμμένοι και έχουν αριθμό
μητρώου 30 Σύνδεσμοι.

2.

Γραμμένοι είναι επίσης 12 Σύνδεσμοι οι οποίοι δεν είχαν την χρονιά
που πέρασε [2016], καμία δραστηριότητα και έχουν ενταχθεί στον πίνακα
των μη ενεργών.

3.

Ως μέλη εγγράφονται Σύνδεσμοι [ΣΕΒΑΣ] που καλλιεργούν τα αθλήματα του
Βετερανισμού στον Κλασσικό Αθλητισμό [Στίβο].

4.

Κάθε Σύνδεσμος που θέλει
συνυποβάλλει τα εξής έγγραφα:

να

εγγραφεί

υποβάλλει

αίτηση

και

αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης που το αναγνωρίζει ως σωματείο.

αντίγραφο του θεωρημένου από το αρμόδιο Δικαστήριο [Πρωτοδικείο η
Ειρηνοδικείο] και τυχόν αντίγραφο Εσωτερικού Κανονισμού.

Πιστοποιητικό ότι έχει εγγραφεί στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων.

Γραπτή υπεύθυνη δήλωση του ΔΣ ότι αποδέχεται το ισχύον καταστατικό της
ΟΕΒΑΣ και τις αποφάσεις που εκδίδουν το ΔΣ και οι επιτροπές που προβλέπει το
καταστατικό που μ’αυτό δίνει την ευχέρεια να δημιουργηθούν.

Κατάλογο της συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ/ΣΕΒΑΣ

Κατάσταση των Ιδρυτικών Μελών του ΣΕΒΑΣ

Απόφαση του ΔΣ που να βεβαιώνει οτι έχει στην δύναμη του 10 ενεργούς
αθλητές [Άνδρες ή Γυναίκες].

Κάθε τροποποίηση των ανωτέρω γνωστοποιείται στην ΟΕΒΑΣ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ [ΣΕΒΑΣ]

5.

Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ γίνεται όταν δύο (2) ΣΕΒΑΣ υποβάλλουν αιτιολογημένη πρόταση στο
ΔΣ/ΟΕΒΑΣ και αυτό σε συνέχεια φέρει την διαγραφή στην Γενική Συνέλευση, η
απόφαση της οποίας είναι τελεσίδικη προϋποθέτει βέβαια πλειοψηφία
των 3/5 των παρόντων μελών.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

6.

Προϋπόθεση για την εγγραφή αθλητή στα μητρώα της Ομοσπονδίας είναι
να είναι εγγεγραμμένος σε ΣΕΒΑΣ της δύναμης μας και να έχει
συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του.

6.1

Ο Σύνδεσμος συνυποβάλλει Βεβαίωση της Ηλικίας του αθλητή και μία (1)
Φωτογραφία για την έκδοση Ταυτότητας αθλητή με αναφορά του αριθμού
μητρώου του αθλητή.

6.2

Ο Αριθμός Μητρώου δίνεται μία φορά σε κάθε μεταγραφή του αθλητή
που εγκρίνεται από την επιτροπή μεταγραφών τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε
έτους, εκδίδεται νέα ταυτότητα στον νέο σύνδεσμο με τον ίδιο αριθμό
μητρώου.

6.3

Η μεταγραφή από σύνδεσμο σε σύνδεσμο είναι ελεύθερη τηρουμένων των
παραπάνω διαδικασιών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ
7.0

Σύνδεσμος [ΣΕΒΑΣ] δηλώνει σε κάθε αγώνα τους αθλητές μέλη του, αναφέροντας
τον Αριθμό Μητρώου του αθλητή.

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
9

Η μη τήρηση του σε ισχύ καταστατικού της ΟΕΒΑΣ αποτελεί λόγο τιμωρίας
του Συνδέσμου.

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
10

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ασχολείται μετά από απόφαση παραπομπής του
ΔΣ/ΟΕΒΑΣ τόσο με παραβάσεις των Συνδέσμων όσο και με την παράβαση
αθλητών Συνδέσμων.

10.1

Ως παράπτωμα νοείται η παράβαση του καταστατικού του Συνδέσμου και
της ΟΕΒΑΣ.

10.2

Η χρήση απαγορευμένων ουσιών.

10.3

Η παραπομπή από Σύνδεσμο για επιβληθείσα ποινή από αυτόν.

10.4

Αθλητής που ανήκει σε ένα (1) Σύνδεσμο και υποβάλλει και αίτηση εγγραφής σε
άλλον τιμωρείται με 2ετή αποκλεισμό.

10.5

Δημοσίευση απόψεων αθλητή με ανάρμοστο ύφος η εκφράσεις αποτελούν λόγω
τιμωρίας του, λαμβάνεται υπόψιν ανάκληση αυτών η έκφραση δημόσια συγγνώμης
αναξάρτητα αν πρόκειται για νομικό η φυσικό πρόσωπο.

10.6

Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η επιβολή ποινής με αναστολή.

10.7

Αθλητής που έχει ποινή με αναστολή αν υποπέσει σε νέο παράπτωμα
τότε η ποινή του είναι άθροισμα της παλαιάς με την νέα τιμωρία.

11.

Στους αγώνες μετέχουν μόνο Βετεράνοι Αθλητές.Είναι δυνατή η συμμετοχή
αθλητών σε ένα αγώνα ταυτόχρονα με άλλη κατηγορία στα αποτελέσματα όμως
αναφέρεται η κάθε κατηγορία ξεχωριστά.
Η συμμετοχή αθλητή σε αγώνα είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη πρέπει να έχει
κάνει ιατρικές εξετάσεις που του επιτρέπουν την ελεύθερη συμμετοχή,σε
περίπτωση που έχει ο Σύνδεσμος γνωμάτευση γιατρού που απαγορεύει
συμμετοχή αθλητή σε αγώνα γνωστοποιεί αυτή την αδυναμία σε κάθε
ενδιαφερόμενο ώστε να ληφθούν μέτρα.

12.

Οι επίσημοι αγώνες γίνονται με άσκηση της κρίσης από Επίσημους
Κριτές που έχουν το δικαίωμα να ασκούν κρίση [όπως ο Αθλητικός Νόμος
ορίζει].

13.

Επιτρέπεται η συγχώνευση σωματείων με τις προϋποθέσεις που το Καταστατικό
ΟΕΒΑΣ
ορίζει,οι
αθλητές
που
ανήκουν
στο
σωματείο
που
συγχωνεύεται δεν θεωρούνται ελεύθεροι εγγράφονται υποχρεωτικά στο νέο
Σωματείο και στην συνέχεια αιτούνται μεταγραφή τηρουμένων των
διατάξεων περί μεταγραφών.

