ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ο Όµιλος Αντισφαίρισης Σητείας για την καλύτερη λειτουργία του, καθιερώνει
Εσωτερικό Κανονισµό, τον οποίο οφείλει να αποδεχτεί κάθε αθλούµενος, αθλητής ή
αθλήτρια, οι προπονητές, τα µέλη του Οµίλου, οι γονείς και οι κηδεµόνες των
αθλητών και οι χρήστες των γηπέδων του Οµίλου.
Κάθε Οδηγία του Εσωτερικού Κανονισµού ισχύει, όπως έχει εκτός και εάν
τροποποιηθεί µε ειδική απόφαση του Δ.Σ.
A) ΓΕΝΙΚΑ:
Η λειτουργία των τµηµάτων ενηλίκων και οι ακαδηµίες του Οµίλου ξεκινούν την
λειτουργία τους κάθε χρονιά, ταυτόχρονα µε την έναρξη του σχολικού έτους.
Κατά τον µήνα Αύγουστο τα Τµήµατα του Οµίλου δεν λειτουργούν και τα γήπεδα
παραδίδονται ελεύθερα για χρήση στους αθλούµενους. Σε περίπτωση που στο
διάστηµα αυτό υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα µπορεί να τροποποιηθεί η
περίοδος των διακοπών µε απόφαση του Δ.Σ.
Κάθε νέος/α αθλούµενος/νη θα πρέπει:
α)Να φέρει ιατρική γνωµάτευση για την ικανότητα του να αθλείται. Σε περίπτωση
ενηλίκων αρκεί υπεύθυνη δήλωση ότι ο αθλούµενος αναλαµβάνει την ευθύνη της
υγείας του.
β) Σε συνεννόηση µε τους προπονητές και τον Έφορο του Τµήµατος, να
συµπληρώσει και να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση
Δελτίου Αθλητή. (Εκτός ενηλίκων οι οποίοι δεν επιθυµούν να συµµετέχουν σε
επίσηµους αγώνες της Ε.Φ.Ο.Α.).
γ) Οι ενήλικες οι οποίοι εντάσσονται σε προπονητικά τµήµατα ενηλίκων δεν είναι
υποχρεωµένοι,

αλλά

τους

προτείνεται

να

γίνουν

µέλη

του

Οµίλου.

δ) Κάθε αθλούµενος θα πρέπει να καταβάλει το πρώτο 10ήµερο κάθε µήνα τα
δίδακτρα στον εκάστοτε Προπονητή ή στην Γραµµατεία του Οµίλου. Σε περίπτωση
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µη πληρωµής εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος δύναται ο προπονητής σε
συνεννόηση µε τον Έφορο του Τµήµατος να θέτει τον αθλούµενο εκτός προπόνησης
έως ότου τακτοποιηθεί η οικονοµική του εκκρεµότητα.
ε) Τα µηνιαία δίδακτρα καθορίζονται βάσει του προπονητικού τµήµατος στο οποίο
συµµετέχει ο αθλούµενος. Τα προπονητικά τµήµατα χωρίζονται σε: α) Μίνι τένις
έως και 5 ετών, β) Αρχαρίων (κόκκινο 6, 7, 8 ετών, πορτοκαλί 8, 9, 10 ετών) γ)
Προαγωνιστικό ( πράσινο 9, 10, 11 ετών) δ) Αγωνιστικό κατηγορίες 12, 14, 16, 18
ετών), Ενηλίκων.
B) ΓΗΠΕΔΑ
Στα γήπεδα του Οµίλου δικαίωµα να κάνουν παραδίδουν µαθήµατα σε αθλούµενους,
έχουν ΑΥΣΤΗΡΑ και µόνο οι προπονητές του Οµίλου. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι παραδίδονται µαθήµατα εκτός του προπονητικού πλάνου που έχουν
καταθέσει οι προπονητές του οµίλου, τα άτοµα που εµπλέκονται θα αποβάλλονται
από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΣ.
Εντός των γηπέδων του Οµίλου δεν επιτρέπεται:
α) Το κάπνισµα
β) Η µεταφορά τροφίµων
γ) Τα ζώα συνοδείας
Οι εισερχόµενοι στα γήπεδα οφείλουν να τηρούν τους κανόνες αθλητικής
συµπεριφοράς της ITF και της Ε.Φ.Ο.Α. και να µην ενοχλούν τους αθλούµενους
Οι αθλούµενοι οφείλουν:
1) Να φέρουν αθλητική περιβολή και παπούτσια κατάλληλα για την επιφάνεια των
γηπέδων
2) Να διαθέτουν δικές τους µπάλες και ρακέτες
3) Κατά την

αθλητική τους δραστηριότητα, να µην ενοχλούν τους συναθλητές

συναθλήτριες τους που αθλούνται σε διπλανά γήπεδα
4) Η είσοδος στα γήπεδα πρέπει να γίνεται πέντε λεπτά πριν, έως το αργότερο
δεκαπέντε λεπτά µετά την προγραµµατισµένη ώρα χρήσης των γηπέδων (
προπόνησης) και σε κάθε περίπτωση η είσοδος γίνεται µόνο αφού αποχωρήσει το
προηγούµενο τµήµα.
5) Όλοι όσοι βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο οφείλουν να σέβονται τους
αθλούµενους και να µην κάνουν φασαρία

2

6) Κατά τη διάρκεια προπόνησης ή αγώνα δεν επιτρέπεται σε αθλούµενους καθώς
και σε γονείς και κηδεµόνες να θορυβούν ή να εισέρχονται στα γήπεδα
παρενοχλώντας την προπόνηση ή τους αγώνες.

7) Τα Δελτία Αθλητών/τριών καθώς και η κάρτα ασφάλισης αυτών φυλάσσονται
υποχρεωτικά από τον Έφορο του Τµήµατος σε ειδικά ασφαλισµένη θέση στο γραφείο
του Οµίλου, και παραδίδονται µόνο για συµµετοχή σε αγώνες ή για θεώρηση από
Ιατρό.
Τυχόν προβλήµατα συµπεριφοράς αθλουµένων, µελών, γονέων και κηδεµόνων
καθώς και χρηστών γηπέδων, αντιµετωπίζονται κατ αρχήν µε επίπληξη από τους
προπονητές του Οµίλου και σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, γίνεται αναφορά στον
Έφορο τάξης των γηπέδων ο οποίος επιλαµβάνεται του περιστατικού.
Εάν η µη συµµόρφωση συνεχιστεί ή σε περίπτωση βαρέων παραπτωµάτων, τότε ο
Έφορος προβαίνει σε αναφορά του περιστατικού και σε κλήση του µέλους σε
απολογία στο Δ.Σ.
Οι ποινές που µπορεί να επιβάλει το Δ.Σ. ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί να
είναι:
Σε αθλούµενο : 1) Απλή σύσταση 2) Προσωρινή αποβολή του αθλούµενου από τα
προγράµµατα του Οµίλου, 3) Οριστική αποβολή. Σε περίπτωση µέλους του Οµίλου,
το Δ.Σ. εκτός από απλή προειδοποίηση και επίπληξη, µπορεί να επιβάλει προσωρινή
παύση µέλους ( µε απώλεια του δικαιώµατος της συµµετοχής του αποβληθέντος
µέλους στα τουρνουά του Οµίλου) έως και οριστική διαγραφή µέλους.

Ειδικά σε παραπτώµατα αθλουµένων (αντιαθλητική – ανάρµοστη συµπεριφορά ή
ανυπακοή σε υποδείξεις του προπονητή/τριας), ο προπονητής µπορεί να ενεργήσει
άµεσα αποβάλλοντας τον αθλούµενο από την προπόνηση έως ότου επιληφθεί (αν
χρειαστεί) ο Έφορος του Τµήµατος.

Σε περίπτωση παραπτώµατος προπονητή/τριας (αργοπορία, αδικαιολόγητη απουσία,
ανάρµοστη συµπεριφορά, ανυπακοή σε υπόδειξη ή εντολή του αρµόδιου Έφορου
κ.λ.π.) αρµόδιο να επιληφθεί επί του θέµατος είναι το Δ.Σ. του Οµίλου µετά από
εισήγηση του Έφορου
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Γ) ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ και ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ
Επικεφαλής Προπονητής
1) Προτείνεται «Επικεφαλής Προπονητής» µε βάση τα προσόντα (εµπειρία,
επιτυχίες, προϋπηρεσία στο όµιλο κ.λ.π.) ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. του
Οµίλου.
2) Ο «Επικεφαλής προπονητής» έχει τις παρακάτω επιπρόσθετες υποχρεώσεις
εκτός αυτών που αναφέρονται στις γενικές υποχρεώσεις των προπονητών.
α) Καταρτίζει και επιβλέπει σε συνεργασία µε τους άλλους προπονητές τα
προγράµµατα προπόνησης των αθλουµένων. Ακολούθως, ενηµερώνει τον Έφορο του
Τµήµατος για τα προγράµµατα αυτά.
β) Εισηγείται, σε συνεργασία µε τους άλλους προπονητές και έχει την ευθύνη σε ότι
αφορά στη µετακίνηση αθλητών σε διαφορετικά προπονητικά Τµήµατα (π.χ.
µετακίνηση αθλητών σε προαγωνιστικά ή αγωνιστικά τµήµατα κλπ).
γ) Καθορίζει, σε συνεργασία µε τους άλλους προπονητές και έχει την ευθύνη
κατάρτισης προπονητικού πλάνου κάθε Τµήµατος.
δ) Συντάσσει, σε συνεργασία µε τον Έφορο του Τµήµατος, µετά την παραλαβή του
ετήσιου αγωνιστικού προγράµµατος της Ε.Φ.Ο.Α., το πλάνο των αποστολών στις
οποίες θα συµµετάσχει το Τµήµα αντισφαίρισης του Οµίλου και βοηθάει στην
οργάνωση του ετήσιου προγράµµατος εσωτερικών πρωταθληµάτων του οµίλου
(πρωτάθληµα µελών, µαθητών, αρχαρίων, open, κλπ)
ε) Καθορίζει, σε συνεργασία µε τον Έφορο του Τµήµατος την αντιπροσωπευτική
οµάδα του Τµήµατος αντισφαίρισης στα Εθνικά Διασυλλογικά Πρωταθλήµατα
κατηγοριών της Ε.Φ.Ο.Α. (Αθλητής που πιστεύει ότι αδικείται από την επιλογή της
οµάδας αυτής έχει το δικαίωµα να απευθυνθεί στο Δ.Σ. του Οµίλου).
στ) Συνεργάζεται µε τον αρµόδιο Έφορο για το υλικό του Τµήµατος (ανάγκες και
καλύτερη κατανοµή αυτού).
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ
Τα αγωνιστικά τµήµατα, χωρίζονται σύµφωνα µε τις τελευταίες κατευθύνσεις τις
ITF και το πρόγραµµα PLAY AND STAY σε τµήµατα Κόκκινου, Πορτοκαλί και
Πράσινου γηπέδου. H ένταξη του κάθε παιδιού σε συγκεκριµένο τµήµα καθώς και ο
χρόνος µετακίνησής του σε επόµενο είναι αποκλειστική ευθύνη του επικεφαλής
προπονητή, σε συνεργασία µε τον εκάστοτε προπονητή του Τµήµατος.
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Ο κάθε αθλούµενος ή γονέας αθλουµένου, δεν έχει το δικαίωµα επιλογής
προπονητή. Οι τοποθετήσεις των παιδιών κατά τµήµατα, το πότε αυτά θα
µετακινηθούν σε άλλα είναι αποκλειστική ευθύνη του επικεφαλής προπονητή και σε
περίπτωση η θέση αυτή δεν πληρούται, των προπονητών των εκάστοτε Τµηµάτων.
Σε περίπτωση διαφωνίας, ο προπονητής απευθύνεται στον Έφορο αγωνιστικού και
σε περίπτωση που και πάλι δεν µπορεί να βρεθεί λύση, το θέµα έρχεται στο
Συµβούλιο του Οµίλου.
Το Διοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου Αντισφαίρισης Σητείας, στο τέλος κάθε
προπονητικής περιόδου και στο πλαίσιο προγραµµατισµού της επόµενης, καθορίζει
τη σύνθεση του προπονητικού team, τη δοµή αυτού, καθώς και τα Τµήµατα
Υπευθυνότητας των συνεργαζόµενων Προπονητών.

Γενικές υποχρεώσεις προπονητών
1) Ο προπονητής/τρια καταρτίζει το πρόγραµµα προπονήσεων µαζί µε τον επικεφαλή
προπονητή σε συνεργασία µε τους αθλούµενους ώστε να γίνει ο δυνατόν καλύτερος
καταµερισµός χρόνου αυτών σε συνδυασµό µε τις εξωαθλητικές δραστηριότητες
αυτών (σχολείο, φροντιστήρια, διάβασµα κ.λ.π.). Είναι δυνατόν µεσούσης της
περιόδου να αλλάξει το αρχικό πρόγραµµα προπονήσεων αν αυτό επιβάλλεται από
διάφορες αναγκαίες συνθήκες. Το πρόγραµµα υπογράφεται από τους προπονητές,
τον Έφορο του Τµήµατος και τον Πρόεδρο του Οµίλου.
2) Ο προπονητής έχει ως υποχρέωση να κοινοποιήσει στο Συµβούλιο σε ότι αφορά
στο πρόγραµµα προπονήσεών του, τα τµήµατα, τις ώρες και το σύνολο των
αθλουµένων εκάστοτε Τµήµατος
3) Οι προπονητές έχουν την υποχρέωση να ενηµερώνουν το σύστηµα ηλεκτρονικής
κράτησης γηπέδων µε τις ώρες των προπονητικών τµηµάτων της αρµοδιότητος τους.
Σε περίπτωση αλλαγής του προγράµµατος προπονήσεων, αναβολής ή ακύρωσης,
οφείλουν να ενηµερώνουν ΕΓΚΑΙΡΑ τους ενδιαφερόµενους καθώς και το σύστηµα
κρατήσεων γηπέδων του Οµίλου.
4) Ο προπονητής οφείλει να βοηθά στην οµαλή λειτουργία του Τµήµατος κατά τις
‘’νεκρές΄’

περιόδους

(Αύγουστος,

διακοπές

Χριστουγέννων

και

Πάσχα)

εφ’ όσον ο όµιλος το κρίνει απαραίτητο. Αυτό σηµαίνει ότι δύναται να πραγµατοποιεί
αναπροσαρµογή των διδακτικών ωρών ανάλογα µε τις ανάγκες των προπονητικών
Τµηµάτων κατά τις παραπάνω περιόδους.
5) Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση και την προσέλκυση παιδιών στο
άθληµα της αντισφαίρισης. Για τον λόγο αυτό θα ήταν καλό, να επισκέπτονται τα
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Σχολεία (Γυµνάσια, Δηµοτικά), και µε επιχειρήµατα να προσπαθούν να πείσουν τα
παιδιά να ασχοληθούν µε το άθληµα της αντισφαίρισης.
6) Ο προπονητής είναι υποχρεωµένος να τηρεί παρουσιολόγιο/απουσιολόγιο
αθλουµένων. Αν κάποιος ανήλικος αθλούµενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από την
προπόνηση, πρέπει άµεσα να υπάρχει ενηµέρωση των γονέων ή κηδεµόνων του,
προς ενηµέρωσής τους για τον λόγο απουσίας του.
7) Ο προπονητής καταθέτει, υπογεγραµµένο το παρουσιολόγιο/απουσιολόγιο µε τις
µηνιαίες ώρες προπονήσεών του στον Έφορο του Τµήµατος ο οποίος αφού τις
ελέγξει τις παραδίδει στον Ταµία του Οµίλου, για την πληρωµή των προπονητών. Τα
προπονητικά Τµήµατα θα πρέπει να προσαρµόζονται έτσι ώστε να µην είναι
οικονοµικά επιζήµια για τον Όµιλο και να αφήνουν ελεύθερες ώρες για τις ανάγκες
των αθλουµένων. Ο ελάχιστος αριθµός αθλούµενων ανά προπονητικό τµήµα (πλην
των αγωνιστικών) καθορίζεται από τον Έφορο αγωνιστικού σε συνεργασία µε το
Συµβούλιο.
8)Ο προπονητής είναι υποχρεωµένος για κάθε αλλαγή η µαταίωση προπόνησης και
για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. δυσµενείς καιρικές συνθήκες, έκτακτου κωλύµατος ή
βρεγµένου γηπέδου κλπ., όλους τους ενδιαφερόµενους.
9) Ο προπονητής υποχρεούται να προσέρχεται πάντα στην ώρα του στις
προπονήσεις και ειδικά σε προπονήσεις που έχουν να κάνουν µε παιδιά µικρής
ηλικίας (νήπια, δηµοτικού), να µην τα αφήνουν ποτέ µόνα τους και να ελέγχουν την
παραλαβή κατά την άφιξη αλλά και ειδικά κατά την αναχώρησή τους από τα γήπεδα.
Σε περίπτωση που ο κηδεµόνας καθυστερεί είναι υποχρεωµένοι να ειδοποιήσουν.
10) Ο προπονητής οφείλει να τηρεί τους κανόνες καθαριότητας και να ενηµερώνει
τον υπεύθυνο έφορο γηπέδων όταν κρίνει ότι ο περιβάλλον χώρος και οι χώροι
υγιεινής του Οµίλου χρήζουν καθαριότητας.
11) Ο προπονητής στο πλαίσιο της ανάπτυξης και προβολής του Οµίλου καθώς και
της εν γένει καλή λειτουργία του Τµήµατος Αντισφαίρισης καλό θα είναι να
συµµετέχουν: α) Στη διεξαγωγή πρωταθληµάτων αντισφαίρισης που λαµβάνουν
χώρα στον Όµιλο (Ενωσιακά, Ε.Τ.Α., Εσωτερικά κ.λ.π.). β) Στις εκδηλώσεις του
Τµήµατος_(Γιορτή,Μίνι–Τένις,κ.λ.π.).
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΩΝ

/

ΤΡΙΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι αθλητές και οι αθλήτριες των αγωνιστικών τµηµάτων αποτελούν τον καθρέπτη
προόδου και ανάπτυξης του αθλήµατος της Αντισφαίρισης του Ο.Α.Σ.. Πρέπει
λοιπόν να λειτουργούν µέσα σε προκαθορισµένους κανόνες υποχρεώσεων αλλά και
δικαιωµάτων.
1) Κάθε αθλητής/τρια αγωνιστικού τµήµατος θα πρέπει να συµµετέχει 100% στο
προκαθορισµένο από τον αρµόδιο προπονητή, πρόγραµµα προπονήσεων. Οι τυχόν
απουσίες θα πρέπει να είναι δικαιολογηµένες. Η ώρα προσέλευσης στη προπόνηση
θα πρέπει να είναι ακριβής.
2) Η γενική συµπεριφορά τους θα πρέπει να είναι κόσµια τόσο στην προπόνηση όσο
και στους αγώνες καθώς αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση για τα µικρότερα παιδιά
των άλλων προπονητικών τµηµάτων.
3) Θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες και τις συµβουλές των
προπονητών τους, να πειθαρχούν στις αποφάσεις αυτών και να συµβάλουν συνειδητά
στην όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη διεξαγωγή της προπόνησης.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Σκοπός του Τµήµατος Αντισφαίρισης του Οµίλου είναι να κάνει κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να συµµετέχει µε αποστολές στα διάφορα πρωταθλήµατα
αντισφαίρισης καθώς µε τον τρόπο αυτό και η απόδοση και η πρόοδος των αθλητών
είναι καλύτερη αλλά και ο Όµιλος κάνει πιο έντονη την παρουσία του Πανελλαδικά
δικαιολογώντας και µέσα από αυτές τις συµµετοχές τον ρόλο του. (Σηµαντικός
ανασταλτικός παράγοντας στην συµµετοχή αθλητών σε πρωταθλήµατα είναι το
κόστος το οποίο τις περισσότερες φορές επιβαρύνει τους ίδιους). Οι υποχρεώσεις
των αθλητών αλλά και του Οµίλου στα διάφορα πρωταθλήµατα της Ε.Φ.Ο.Α. είναι:

1) Ενωσιακά (E3), Πανελλαδικά (E1, E2) και Under_10 (κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο
γήπεδο) πρωταθλήµατα .
Η συµµετοχή των αθλητών δεν είναι υποχρεωτική ούτε και ο Όµιλος είναι
υποχρεωµένος να καλύψει έξοδα αποστολής (εισιτήρια, διαµονή κ.λ.π.). Σηµαντικό
πρωτάθληµα για τους αθλητές είναι το 1ο Πανελλαδικό Junior κάθε έτους καθώς
αυτό καθορίζει την αρχική τους βαθµολογία και συνεπώς την πανελλήνια
κατατακτήρια θέση τους στην κάθε κατηγορία. Για τον λόγο αυτόν, εφ’ όσον είναι
εφικτό, ο Όµιλος θα προσπαθεί να καλύψει µέρος του κόστους αποστολής των
πρωταθληµάτων

αυτών

µε

προτεραιότητα

το

1ο

Πανελλαδικό

Junior.

2) Διασυλλογικό Πρωτάθληµα Εθνικών Κατηγοριών. Ο Όµιλος είναι υποχρεωµένος
να συµµετέχει στο Πρωτάθληµα αυτό µε την

αντιπροσωπευτική οµάδα του,
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καταβάλλοντας όλα τα έξοδα της αποστολής (έξοδα αθλητών, προπονητή και
συνοδού).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σύµφωνα µε τον κανονισµό της Ε.Φ.Ο.Α. από τα προαναφερθέντα
πρωταθλήµατα τα (1) και (2) είναι αυτά που καθορίζουν την τελική βαθµολογία του
Οµίλου και συνεπώς και την ετήσια επιχορήγηση του. Συνεπώς η συµµετοχή του
Οµίλου σε αυτά κρίνεται ιδιαιτέρως αναγκαία. Προτεραιότητα στην κάλυψη των
εξόδων στις αποστολές των ανωτέρω πρωταθληµάτων θα δίνεται στην συνοδεία
προπονητή καθώς κρίνεται απολύτως απαραίτητη η παρουσία του στους αγώνες των
αθλητών. Η συµµετοχή συγκεκριµένου προπονητή θα πραγµατοποιείται µόνο εάν και
εφόσον δεν δηµιουργείται πρόβληµα στις προπονήσεις των αθλουµένων του Οµίλου.
(Οι εκπαιδευτικές ώρες του προπονητή που απουσιάζει θα καλύπτονται από άλλο
προπονητή

ή

θα

αναπληρώνονται

µετά

την

επιστροφή

του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τα έσοδα από εκδηλώσεις (γιορτές, κληρώσεις κ.λ.π.) ή από
χορηγίες θα πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά για τον προαποφασισθέντα σκοπό
πραγµατοποίησής τους.

Δ) ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Η χρήση των γηπέδων του Οµίλου είναι ανοιχτή για το σύνολο των πολιτών εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις που τέθηκαν παραπάνω (υγεία, εµφάνιση, συµπεριφορά).
Ο οποιοσδήποτε πολίτης µπορεί να χρησιµοποιήσει τα γήπεδα κατά το χρονικό
διάστηµα που αυτά είναι διαθέσιµα (δεν υπάρχει προγραµµατισµένη προπόνηση,
επίσηµος αγώνας ή κράτηση γηπέδου.
Προπονήσεις πραγµατοποιούνται τις ώρες και ηµέρες που έχουν προανακοινωθεί,
στα γήπεδα 1, 3, και 4. Το γήπεδο 2, διατίθεται στους ενδιαφερόµενους πολίτες για
άθληση, καθώς και στα ενδιαφερόµενα µέλη του Οµίλου.
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί κράτηση, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να είναι
ταµειακώς εντάξει απέναντι στον Όµιλο, ήτοι να έχει πληρώσει την ετήσια συνδροµή
του ως µέλος του Οµίλου, καθώς και το ετήσιο κόστος χρήσης του ηλεκτρονικού
συστήµατος κρατήσεων.
Έχοντας πληρώσει τις παραπάνω συνδροµές, ο ενδιαφερόµενος δύναται να
χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό σύστηµα κρατήσεων γηπέδων του Οµίλου, µε σκοπό τη
διάθεση του γηπέδου την ηµέρα και ώρα που εκείνος επιθυµεί. Ο αριθµός των ωρών
που µπορεί ο ενδιαφερόµενος να χρησιµοποιεί το γήπεδο δεν είναι απεριόριστος και
θα καθορίζεται σύµφωνα µε το ηλεκτρονικό σύστηµα κράτησης γηπέδων, πρόγραµµα
µέσω του οποίου γίνονται οι κρατήσεις. Το κόστος συµµετοχής στο σύστηµα θα
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αποφασίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου Αντισφαίρισης, και θα
προπληρώνεται για ένα συνεχές έτος.
Για να χρησιµοποιήσει κάποιος το ηλεκτρονικό σύστηµα κρατήσεων, πρέπει να είναι
και οικονοµικά τακτοποιηµένο µέλος του Οµίλου. Τα µέλη του οµίλου που δεν
ενδιαφέρονται να κάνουν κρατήσεις γηπέδου δεν επιβαρύνονται µε τη συνδροµή του
συστήµατος ηλεκτρονικής κράτησης.
Επιπλέον στον Όµιλο θεσπίζεται ετήσιο τουρνουά τύπου LADER στο οποίο µπορούν
να συµµετάσχουν, µε µία σχετική οικονοµική επιβάρυνση, όλα τα οικονοµικώς
τακτοποιηµένα µέλη του.
Οι εκάστοτε κανόνες κράτησης των γηπέδων δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα µε
την εποχή και τη διαθεσιµότητα των γηπέδων λόγω εκτάκτων προπονήσεων ή
αγώνων.
Κάθε αλλαγή είναι υποχρεωτικό να ανακοινώνεται εγκαίρως στα µέλη του Οµίλου,
από τους υπεύθυνους τήρησης του προγράµµατος.
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Επίσηµη πηγή πληροφόρησης για τα νέα του οµίλου αντισφαίρισης Σητείας είναι η
Ιστοσελίδα του στη διεύθυνση Http://tennis.sitia.gr
O Όµιλος Αντισφαίρισης Σητείας διαθέτει οµάδα στο κοινωνικό δίκτυο facebook
στη διεύθυνση:
https://www.facebook.com/groups/330700047015168/
και κανάλι στο Youtube στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.youtube.com/channel/UCnazI7F60XSHx4wPK1QRbug

(antisfairisi

Sitias).
Τα µέλη του Συµβουλίου, οι Προπονητές, καθώς και οι αθλούµενοι του Συλλόγου,
οφείλουν να ενηµερώνονται από τις επίσηµες πηγές πληροφόρησης του Οµίλου.

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Τα µέλη

9

