Αρ.πρωτ.: 22587

Αθήνα, 8/9/2021

Προς: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΧΕ

Κύριε Πρόεδρε,
Σας ενημερώνουμε, ότι, το ΔΣ της Ο.Χ.Ε. στη συνεδρίαση του στις 19/8/2021 αποφάσισε
την τροποποίηση άρθρου της υπ.αριθμ.22154/23.7.2021 Γενικής Προκήρυξης . Αναλυτικά:

Α. Η παρ.2 του: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
«Στον χώρο των αναπληρωματικών μαζί με τους παίκτες δικαιούνται να βρίσκονται για
κάθε αγωνιζόμενη ομάδα:
1 επίσημος συνοδός (ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος κάρτας Συνοδού)
1 προπονητής (που θα φέρει το δελτίο ταυτότητας προπονητή) και έχει δικαίωμα να
καθοδηγεί την ομάδα
1 βοηθός προπονητή (που θα φέρει το δελτίο ταυτότητας προπονητή) και έχει
δικαίωμα να καθοδηγεί την ομάδα
1 ιατρός ή φροντιστής (ο οποίος πρέπει να κάτοχος κάρτας Συνοδού), ή διερμηνέας
εφόσον η ομάδα έχει αλλοδαπό προπονητή
Σε κάθε περίπτωση έχουν δικαίωμα παραμονής στον χώρο των αναπληρωματικών
τέσσερα (4) το πολύ άτομα, εκτός των αθλητών».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
Στο φύλλο αγώνα θα αναγράφονται όλοι όσοι παρευρίσκονται στον πάγκο της κάθε
ομάδας καθώς επίσης και οι ιδιότητες τους. Το ανώτερο θα επιτρέπονται τέσσερις
(εκτός των αθλητών), οι οποίοι θα είναι: υποχρεωτικά 1 προπονητής/τρια (που θα
φέρει το δελτίο ταυτότητας προπονητή/τριας και έχει δικαίωμα να καθοδηγεί την
ομάδα) και οι υπόλοιποι 3 με τις προβλεπόμενες ιδιότητες (προπονητής/τρια,
συνοδός, φροντιστής, ιατρός ή φυσικοθεραπευτής ή διερμηνέας η οποία θα
πιστοποιείται από την ΟΧΕ (πλην του Ιατρού-φυσικοθεραπευτή) χωρίς περιορισμό
στον αριθμό. Π.χ σωματείο μπορεί να δηλώνει 1 προπονητή/τρια και 3 συνοδούς ή 1
προπονητή/τρια, 2 συνοδούς και 1 φυσικοθεραπευτή, ή 3 προπονητές/τριες, 1 ιατρό
κλπ. Πέραν των τεσσάρων απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος να έχει παρουσία στον
πάγκο της ομάδας.

Β. Η ενότητα του: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η– ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ - ΣΥΝΟΔΟΙ
Τα σωματεία υποχρεούνται να δηλώσουν στην Ο.Χ.Ε το αργότερο 20 ημέρες πριν την
έναρξη των πρωταθλημάτων που αγωνίζονται:
 τους προπονητές (2 έχουν δικαίωμα να δηλώνονται σε κάθε αγώνα) που
χρησιμοποιούν στα τμήματά τους οι οποίοι προκειμένου να συμμετάσχουν πρέπει
να κατέχουν κάρτα προπονητού
 Μόνο οι ανωτέρω έχουν την δυνατότητα να δίνουν οδηγίες από τον πάγκο στους
αθλητές.
Είναι απεριόριστος ο αριθμός ατόμων με Κάρτα Συνοδού που μπορεί να έχει ένα σωματείο
για την ίδια αγωνιστική περίοδο αλλά στο Φύλλο Αγώνος επιτρέπεται να δηλώνονται μέχρι
και δύο (2) Συνοδοί εφόσον δεν δηλώνεται από το σωματείο άτομο με την ιδιότητα του
Ιατρού/Φυσικοθεραπευτή/νόμιμο Νοσοκόμου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
Τα σωματεία υποχρεούνται να δηλώσουν στην Ο.Χ.Ε το αργότερο 20 ημέρες πριν την
έναρξη των πρωταθλημάτων που αγωνίζονται:
 Τον/τους προπονητη/τές που χρησιμοποιούν στα τμήματά τους οι οποίοι
προκειμένου να συμμετάσχουν πρέπει να κατέχουν κάρτα προπονητού.
 Μόνο ο/οι ανωτέρω έχουν την δυνατότητα να δίνουν οδηγίες από τον πάγκο
στους αθλητές.
Είναι απεριόριστος ο αριθμός ατόμων με Κάρτα Συνοδού που μπορεί να έχει ένα σωματείο
για την ίδια αγωνιστική περίοδο αλλά στο Φύλλο Αγώνος επιτρέπεται να δηλώνονται μέχρι
και ΤΡΕΙΣ (3) Συνοδοί εφόσον δεν δηλώνεται από το σωματείο άτομο με τις λοιπές
προβλεπόμενες ιδιότητες.
Σε περίπτωση που δεν δηλώνεται σε φύλλο αγώνος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ, τότε ένας εκ
των 4 δηλωθέντων με την οποιαδήποτε επιτρεπόμενη ιδιότητα, θα αναλαμβάνει τις
υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Συνοδού, όπως, ορίζει η παράγραφος 4:2 του άρθρου 4 του
Κανονισμού Παιδιάς

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γκαντής

Ο Γενικός Γραμματέας
Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

