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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Ο παρόν κανονισμός τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Υπογράφεται από τους παίκτες της Ανδρικής ομάδας και τηρείται απαρέγκλιτα από 
όλους. Ρυθμίζει θέματα που αφορούν τη λειτουργία και συμπεριφορά των αθλητών 
και τις σχέσεις των καλαθοσφαιριστών με τους προπονητές, με τη Διοίκηση και εν 
γένει με τις αρχές της φιλοσοφίας της ομάδας. 

 Όλοι οι αθλητές οφείλουν τον απαραίτητο σεβασμό προς τη Διοίκηση και τα μέλη 
του Δ.Σ, τους προπονητές, τους συμπαίκτες τους και τους φιλάθλους. 

 Οι προπονητές οφείλουν να είναι αφοσιωμένοι μόνο στο εκπαιδευτικό και 
παιδαγωγικό τους έργο και να τηρούν και να υλοποιούν πιστά τις διατάξεις του 
κανονισμού, όπως προβλέπονται στα παρακάτω άρθρα. 

Οι καλαθοσφαιριστές υποχρεούνται : 
 

1. Να συμμετέχουν σε όλες τις προπονήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζουν 
οι προπονητές τους και να λαμβάνουν μέρος σε οποιοδήποτε φιλικό ή επίσημο αγώνα 
κληθούν από τον προπονητή, καθώς να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις της 
ομάδας. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να συντρέχει σοβαρός λόγος και 
οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα τους προπονητές τους και να λαμβάνουν σχετική 
έγκριση για την απουσία τους. 

 
2. Οι αθλητές πρέπει να έρχονται με καλή διάθεση, να διατηρούν το σωστό και ήρεμο 

κλίμα της ομάδας και να προσπαθούν 100% σε κάθε προπόνηση και αγώνα. 
 

3. Οι αθλητές πρέπει να σέβονται, να υπακούν και να εκτελούν, τις παρατηρήσεις, τις 
υποδείξεις, τις εντολές και τις αποφάσεις των προπονητών τους αδιαμαρτύρητα. 
Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για κάποιο θέμα που μπορεί να προκύψει μετά 
την προκαθορισμένη προπόνηση ή εφόσον κανονιστεί καινούρια συνάντηση. 
 

4. Οι αθλητές πρέπει να απευθύνονται στους προπονητές ή/ και τον Έφορο / Γενικό 
Αρχηγό της Ομάδας για οτιδήποτε έχει σχέση με τους ίδιους και την ομάδα ( π.χ. 
προβλήματα σχέσεων με συναθλητές, με γονείς, με διαιτητές, τραυματισμούς, 
αρρώστιες, θεραπείες με φάρμακα, ειδική διατροφή ή συμπληρώματα, φροντιστήρια, 
μαθήματα, εξετάσεις, ιδιαιτερότητες, θέματα υγείας, , εργασία κλπ.).  
 

5. Οι αθλητές οφείλουν να κάνουν αθλητική ζωή (επαρκής ύπνος, καλή διατροφή, 
αποφυγή βλαβερών συνηθειών) ώστε να είναι υγιείς και σε θέση να αποδίδουν τα 
μέγιστα στις αθλητικές τους υποχρεώσεις. 
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6.  Οι αθλητές πρέπει να προσέχουν να μην αρρωστήσουν και να μη τραυματιστούν εκτός 
προπονήσεων και αγώνων της ομάδας. 
 

7. Πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα της οδηγίες των γιατρών σε σχέση με τυχόν 
τραυματισμό τους και των λοιμωξιολόγων σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας. 
 

8. Όταν οι αθλητές έχουν πρόβλημα υγείας, οφείλουν έγκαιρα να ενημερώνουν τους 
προπονητές τους, ώστε να γίνεται η διάγνωση από θεράποντα γιατρό και να 
ακολουθείται το ενδεδειγμένο πρόγραμμα αποθεραπείας. 
 

9. Οι αθλητές απαγορεύεται να διαμαρτύρονται για τις αποφάσεις των διαιτητών. 
 

10. Οι αθλητές πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια και με σεβασμό προς τους: συναθλητές, 
προπονητές, διοίκηση, διαιτητές, γραμματεία, αντιπάλους, φιλάθλους. 
 

11. Οι αθλητές απαγορεύεται αυστηρά, να δημοσιοποιούν σε τρίτους θέματα της ομάδας 
(τακτική, προγραμματισμό, τραυματισμούς, προβλήματα με τους συναθλητές τους και 
τους προπονητές τους). «Δεν πρέπει να βγαίνει τίποτα μέσα από τα αποδυτήρια προς τα 
έξω». 
 

12. Οφείλουν, να τιμούν και να προστατεύουν την ομάδα και τα μέλη της, με τις ενέργειες 
και τα λόγια τους και να προασπίζουν τα συμφέροντα του συλλόγου. 
 

13. Οι αθλητές οφείλουν να φορούν στις προπονήσεις ρούχα της ομάδας (αν αυτό δεν είναι 
δυνατόν ρούχα στα χρώματα της ομάδας), να διατηρούν καθαρές και σε καλή 
κατάσταση τις στολές των αγώνων που τους παρέχει ο σύλλογος και να προσέρχονται 
στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας με αυτές. Οι στολές των αγώνων είναι 
ιδιοκτησία του συλλόγου και στην κρίση του προπονητή ποιοι και σε ποιους αγώνες θα 
τις φορούν. 
 

14. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των παιχνιδιών, απαγορεύεται να φορούν 
οτιδήποτε είναι επικίνδυνο να προκαλέσει τραυματισμούς τόσο στους ίδιους/ίδιες αλλά 
και σε συμπαίκτες τους (ρολόι, δαχτυλίδι, σκουλαρίκια κλπ.). 

 

15. Οφείλουν να βρίσκονται στον χώρο της προπόνησης τουλάχιστον 15΄ πριν την έναρξη 
αυτής ή την ώρα που έχουν ορίσει οι προπονητές πριν από την έναρξη των αγώνων.  
 

16. Δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων μέσα στον αγωνιστικό χώρο παρά 
μόνο για λόγους υγείας ή οικογενειακού θέματος που έχει προκύψει. 
 

17. Οι αθλητές οφείλουν να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους όπου 
προπονούνται και αγωνίζονται είτε εντός είτε εκτός. Επίσης πρέπει να τηρούν τους 
κανόνες χρήσης του Γυμναστηρίου του Συλλόγου (HolaVipGym).  
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

 Οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά που προσβάλλει την ιστορία του συλλόγου, το 
αγωνιστικό φίλαθλο πνεύμα, Fairplay κλπ. 

  Άρνηση χειραψίας σε συμπαίκτη και στον προπονητή, ή βγάζει την φανέλα για να την 
πετάξει 

 Εξύβριση, χειροδικία, άσεμνη χειρονομία σε συμπαίκτη του, αντίπαλο, διαιτητή, 
φίλαθλο κλπ.. 

 Παραβατική συμπεριφορά οποιασδήποτε σεξουαλικής υφής. 

 Ρατσιστική συμπεριφορά. 

 Τεχνικές ποινές κατά την διάρκεια του Αγώνα 

 Άρνηση χειραψίας σε αντίπαλο, προπονητικό team και διοίκηση της Ομάδας 

 Ποινικό αδίκημα (κλοπή κλπ.) 

 Μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού 

 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

Οι ποινές που θα επιβάλλονται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  -ανάλογα 
με το παράπτωμα, κατόπιν εισήγησης του Προπονητή ή/και του Γενικού Αρχηγού της 
Ομάδας,  είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Προφορική παρατήρηση 
 

2. Έγγραφη επίπληξη 
 

3. Διακοπή συμμετοχής στην προπόνηση 
 

4. Αποκλεισμός από μία ή περισσότερες προπονήσεις 
 

5. Αποκλεισμός από την αποστολή της ομάδας 
 

6. Διαγραφή από τα μητρώα των καλαθοσφαιριστών του Συλλόγου 
 

7. Οικονομική ποινή /πρόστιμο 
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