
 1

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 

ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ 
 

1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των 
Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της Κύπρου. 

 
2. Σκοπός των Κανονισµών αυτών είναι ο σαφής καθορισµός των 

αρµοδιοτήτων ευθυνών, καθηκόντων και υποχρεώσεων των αρµόδιων 
οργάνων ή προσώπων που εµπλέκονται κατά οποιονδήποτε τρόπο µε 
τη συγκρότηση, προετοιµασία και αποστολή των Εθνικών Οµάδων 
Χάντµπολ. 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Οι Εθνικές Οµάδες Χάντµπολ συγκροτούνται αποκλειστικά από 
Κύπριους παίκτες που είναι κανονικά εγγεγραµµένοι στη δύναµη 
Σωµατείου Χάντµπολ που υπάγεται στην ΚΟΧ ή που έχουν µεταγραφεί 
και αγωνίζονται σε Συλλόγους Χάντµπολ του εξωτερικού.  

 
1. ∆ιεθνείς αγώνες Χάντµπολ θεωρούνται όλοι οι αγώνες που διεξάγονται 

µεταξύ Εθνικής Οµάδας Χάντµπολ της Κύπρου και Εθνικής Οµάδας 
Χάντµπολ ξένης χώρας. 

 
Αν ο διεθνής αγώνας Χάντµπολ διεξάγεται στα πλαίσια οποιασδήποτε 
επίσηµης διεθνούς αθλητικής υποχρέωσης της Κύπρου ονοµάζεται 
επίσηµος, διαφορετικά ονοµάζεται φιλικός. 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆.Σ. ΚΟΧ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 
 

1. Η εξουσία για τη σύσταση, επίβλεψη και εποπτεία των Εθνικών 
Οµάδων Χάντµπολ ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ∆.Σ. της 
ΚΟΧ. 
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2. Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της παραγράφου (1) του 

Κανονισµού αυτού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΟΧ έχει, σε σχέση µε 
τις Εθνικές Οµάδες Χάντµπολ και τις πιο κάτω αρµοδιότητες:- 

 
(α)  Ορίζει την Επιτροπή Εθνικών Οµάδων για την οποία γίνεται λόγος 

στον  Κανονισµό 4. 
 
(β)  ∆ιορίζει τους Οµοσπονδιακούς Προπονητές των Εθνικών Οµάδων  
       Χάντµπολ για τους οποίους γίνεται λόγος στον Κανονισµό 6. 
 
(γ)  ∆ιορίζει τους γιατρούς των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ για τους 

οποίους γίνεται λόγος στον Κανονισµό 7, καθώς και το βοηθητικό 
προσωπικό των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ, για το οποίο γίνεται 
λόγος στον Κανονισµό 8. 

 
(δ) Καθορίζει τις κάθε φύσεως απολαβές των παικτών των Εθνικών 

Οµάδων Χάντµπολ περιλαµβανοµένου και τους πριµ. 
 
(ε)  Επιλαµβάνεται και επιλύει τυχόν διαφωνίες ή διαφορές µεταξύ της 

Επιτροπής Εθνικών Οµάδων και Οµοσπονδιακού Προπονητή 
Εθνικής Οµάδας Χάντµπολ. 

 
(στ)Επιλαµβάνεται των κάθε φύσεως καταγγελιών κατά παικτών των 

Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ. 
 
(ζ)  Εγκρίνει τη συµµετοχή των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ σε ∆ιεθνείς 

αγώνες Χάντµπολ. 
 
(η)  Ορίζει τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής όλων των διεξαγόµενων 

στην Κύπρο διεθνών αγώνων Χάντµπολ σε συνεργασία µε την 
αρµόδια ∆ιεθνή Οµοσπονδία καθώς και τις τιµές εισόδου στα 
Στάδια που τελούνται. 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ,Ε ΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 

 
 
1. Η Επιτροπή Εθνικών Οµάδων απαρτίζεται από µέλη, από τους 

εφόρους των Εθνικών Οµάδων και από ένα µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΚΟΧ το οποίο ορίζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ως Πρόεδρος της Επιτροπής. 
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2. Η θητεία της Επιτροπής Εθνικών Οµάδων είναι ίδια µε εκείνη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου που την εκλέγει. 
 

3. Η Επιτροπή Εθνικών Οµάδων συγκαλείται σε συνεδρία 
οποτεδήποτε κρίνει αυτό σκόπιµο ο Πρόεδρος της ή εφόσον 
ζητήσουν αυτό τα δύο µέλη της ή και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
ΚΟΧ. 

 
4. Κατά τις συνεδρίες της Επιτροπής Εθνικών Οµάδων τηρούνται 

πρακτικά, τα οποία, µετά τη δακτυλογράφισή τους στέλλονται στα 
µέλη της και στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΟΧ. 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΩΝ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΧΑΝΤΜΟΛ 
 
 

1. Για την καλύτερη παρακολούθηση και επίβλεψη της προετοιµασίας 
των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ ορίζονται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ΚΟΧ µεταξύ των µελών του δύο έφοροι των Εθνικών 
Οµάδων. 

 
2. Οι έφοροι των Εθνικών Οµάδων έχουν την άµεση ευθύνη για την 

όσο το δυνατό καλύτερη προετοιµασία των Εθνικών Οµάδων και, 
χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της παραγράφου αυτής, έχουν 
και τις πιο κάτω αρµοδιότητες και ευθύνες: 

 
(α) Βρίσκονται σε συνεχή και στενή επαφή µε τον υπεύθυνο  
      Οµοσπονδιακό Προπονητή της Οµάδας. 
 
(β) Παρακολουθούν ανελλιπώς και από κοντά την προετοιµασία 

των Εθνικών Οµάδων. 
 
(γ) Επιλαµβάνονται απλών διοικητικής φύσεως θεµάτων που 

ανακύπτουν κατά την προετοιµασία των Εθνικών Οµάδων. 
 
(δ) Επισηµαίνουν τα διοικητικής φύσεως προβλήµατα που  

παρουσιάζονται κατά την προετοιµασία των Εθνικών Οµάδων 
και υποβάλλουν σχετικές εισηγήσεις στην Επιτροπή Εθνικών 
Οµάδων. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆Ω Ν ΧΑΝΤΜΠΟΛ 

 
 

1. Για κάθε Εθνική οµάδα Χάντµπολ διορίζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της ΚΟΧ Οµοσπονδιακός Προπονητής: 

 
Νοείται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΟΧ µπορεί να διορίσει 
έναν Οµοσπονδιακό Προπονητή για περισσότερες της µίας Εθνικές 
Οµάδες. 
 

2. Ο Οµοσπονδιακός Προπονητής έχει την αποκλειστική ευθύνη για 
την τεχνική προετοιµασία της Οµάδας του και τον έλεγχο και 
συντονισµό της κατά τη διεξαγωγή διεθνούς αγώνα Χάντµπολ και, 
χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της παραγράφου αυτής, έχει και 
τις πιο πάνω αρµοδιότητες και ευθύνες: 
 
(α) Επιλέγει τους παίκτες που θα µετέχουν στην προετοιµασία της 

Οµάδας του. 
 
(β) Επιλέγει τους παίκτες που θα αποτελέσουν την τελική σύνθεση 

της οµάδας του για κάθε διεθνή αγώνα Χάντµπολ 
 
(γ) Επιβλέπει για την εκλογή του εκάστοτε αρχηγού της οµάδας 

από τους παίκτες 
 
(δ) Ετοιµάζει πρόγραµµα προετοιµασίας της οµάδας του, το οποίο  
      κοινοποιεί στην Επιτροπή Εθνικών Οµάδων, µέσω των Εφόρων  
      Εθνικών Οµάδων. 

 
(ε) Προετοιµάζει κατάλληλα την οµάδα του µε θεωρητικές και 

πρακτικές προπονήσεις και φιλικά παιχνίδια. 
 
       (στ)Ευθύνεται για την ύπαρξη πειθαρχίας στην οµάδα του. 
 

(ζ) Εφόσον η οµάδα του έχει αποφασιστεί να παραµείνει σε 
ξενοδοχείο ενόψη διεθνούς αγώνα Χάντµπολ υποχρεούται να 
παραµείνει κι αυτός στο ξενοδοχείο µαζί µε τους παίκτες της 
οµάδας του. 

 
(η) Καταγγέλλει µέσω της Επιτροπής Εθνικών Οµάδων στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΟΧ τους τυχόν απειθαρχούντες ή 
αδικαιολόγητα απόντες από προπονήσεις ή αγώνες ή άλλη 
συγκέντρωση που θα κρίνει σκόπιµο να συγκαλέσει, παίκτες της 
οµάδας του. 



 5

 
(θ) Υποβάλλει έγκαιρα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΟΧ µέσω της 

Επιτροπής Εθνικών Οµάδων τις τυχόν ανάγκες του σε αθλητικό 
υλικό και άλλα. 

 
(ι) Υποχρεούται όπως στο τέλος κάθε µήνα υποβάλλει µέσω της 

Επιτροπής Εθνικών Οµάδων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΟΧ 
έκθεση για τις δραστηριότητες της οµάδας του για το µήνα που 
πέρασε. 

 
(ια) Υποχρεούται όπως µετά από κάθε διεθνή αγώνα της οµάδας 

του υποβάλλει µέσω της Επιτροπής Εθνικών Οµάδων στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΟΧ έκθεση για τον αγώνα. 

 
(ιβ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα απορρέουν από το 

σχετικό συµβόλαιο εργασίας που έχει υπογράψει µε το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΟΧ ή που του έχουν ανατεθεί από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΟΧ. 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 7 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 
 
 

1. Για την καλύτερη προετοιµασία των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ και 
άλλα συναφή θέµατα διορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
ΚΟΧ, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο, βοηθοί-συνεργάτες του 
Οµοσπονδιακού Προπονητή. 

 
2. Χωρίς να εηρεάζεται η γενικότητα της παραγράφου (1) του Κανονισµού 

αυτού οι Βοηθοί –συνεργάτες του Οµοσπονδιακού Προπονητή έχουν 
και τις πιο κάτω αρµοδιότητες και ευθύνες:- 

 
(α) Βρίσκονται σε συνεχή και στενή επαφή µε τον Οµοσπονδιακό 

Προπονητή, της οµάδας για την οποία τους έχει ανατεθεί 
ευθύνη. 

 
(β) Γυµνάζουν µετά από οδηγίες του αντίστοιχου Οµοσπονδιακού 

Προπονητή, τους παίκτες της οµάδας για την οποία τους έχει 
ανατεθεί ευθύνη. 

 
(γ) Παρίστανται και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά τις 

προπονήσεις ή αγώνες της Εθνικής Οµάδας Χάντµπολ για την 
οποία τους έχει ανατεθεί ευθύνη. 
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(δ)       Συνοδεύουν στο εξωτερικό τις αποστολές της Εθνικής Οµάδας 

Χάντµπολ για την οποία του έχει ανατεθεί ευθύνη, σύµφωνα µε 
τα καθοριζόµενα στην παράγραφο (1) (β) του Κανονισµού 10. 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8 
ΠΑΙΚΤΕΣ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 
 
 

1. Η επιλογή παίκτη από Οµοσπονδιακό Προπονητή για 
συµµετοχή σε Εθνική Οµάδα Χάντµπολ δηµιουργεί την 
υποχρέωση συµµετοχής σ΄ αυτή, τόσο για τον ίδιο όσο και για 
την οµάδα του. 

 
2. Η αναφερόµενη στην παράγραφο (1) του Κανονισµού αυτού 

υποχρέωση παίκτη για συµµετοχή σε Εθνική Οµάδα Χάντµπολ 
συνιστάται στα εξής:- 

 
(α)  Να προσέρχεται ανελλιπώς και να παρίσταται την 

καθορισµένη ώρα σ΄ όλες τις προπονήσεις ή αγώνες ή άλλες 
εκδηλώσεις για τις οποίες θα καλείται από τον 
Οµοσπονδιακό Προπονητή, έστω κι αν είναι ασθενής  ή 
τραυµατίας εκτός αν έχει σχετική άδεια απουσίας από τον 
Οµοσπονδιακό Προπονητή ή προσκοµίσει σχετική ιατρική 
βεβαίωση. 

 
(β)  Να υπακούει πιστά και χωρίς αντιρρήσεις σ΄  όλες τις 

εντολές ή οδηγίες που θα του δίνει ο Οµοσπονδιακός 
Προπονητής. 

 
(γ)  Κατά τη διάρκεια αγώνων της Εθνικής Οµάδας που 

συµµετέχει να αγωνίζεται µε όλες του τις δυνάµεις για τη νίκη 
της οµάδας του, πάντοτε όµως µέσα στα πλαίσια της 
αθλητοπρέπειας. 

 
(δ)  Να διάγει οµαλή ζωή, κυρίως κατά τις παραµονές διεθνών 

αγώνων. 
 
(ε)  Να έχει υπόψη του ότι η επιλογή του ως παίκτη Εθνικής 

Οµάδας Χάντµπολ είναι µεγάλη τιµή και έχει υποχρέωση να 
φανεί αντάξιος της τιµής αυτής. 
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3. Παίκτης που έχει επιλεγεί από Οµοσπονδιακό Προπονητή για 

συµµετοχή σε Εθνική Οµάδα Χάντµπολ και αρνείται ή 
παραλείπει ή αµελεί για οποιοδήποτε λόγο να ανταποκριθεί σε 
κλήση του προπονητή για συµµετοχή σε αγώνα ή προπόνηση ή 
άλλη εκδήλωση της Εθνικής όπως αναφέρεται στο άρθρο 2(α) 
πιο πάνω, καταγγέλλεται από τον Προπονητή µέσω της 
Επιτροπής Εθνικών Οµάδων, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
ΚΟΧ το οποίο δύναται  να τον παραπέµψει στην ∆ικαστική 
Επιτροπή για επιβολή των ποινών που προβλέπονται από το 
Πειθαρχικό ∆ίκαιο της Οµοσπονδίας.  Νοείται ότι το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Οµοσπονδίας µπορεί να παραπέµψει παίκτες 
στην ∆ικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινών µόνον αν το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας ζητήσει γραπτώς από το 
Σωµατείο στο οποίο ανήκει ο παίκτης τους λόγους για τους 
οποίους ο παίκτης αρνείται ή παραλείπει ή αµελεί να 
ανταποκριθεί σε κλήση του προπονητή για συµµετοχή σε αγώνα 
ή προπόνηση ή άλλη εκδήλωση της Εθνικής όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 2(α).  Το Σωµατείο υποχρεούται όπως µέσα σε 72 
ώρες να απαντήσει στην επιστολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της ΚΟΧ, η οποία διατηρεί δικαίωµα παραποµπής ή ΟΧΙ. 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 9 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΚΤΩΝ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 
 
 

1. Παίκτης που έχει επιλεγεί για συµµετοχή σε Εθνική Οµάδα 
Χάντµπολ δικαιούται οικονοµικά ωφελήµατα τα οποία θα 
καθορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από εισήγηση της 
Επιτροπής Εθνικών Οµάδων σε συνεδρία του πριν την έναρξη 
της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου και τα οποία θα 
κοινοποιούνται στα σωµατεία. 

 
2. Περιπλέον των οικονοµικών ωφεληµάτων που αναφέρονται πιο 

πάνω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΟΧ, ύστερα από εισήγηση 
της Επιτροπής Εθνικών Οµάδων, δύναται να παραχωρεί κατά 
την κρίση του φιλοδώρηµα (πριµ) ή δώρα, ανάλογα µε το 
αποτέλεσµα επίσηµου ή φιλικού διεθνή αγώνα. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 10 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 
1. Σε κάθε περίπτωση που Εθνική Οµάδα Χάντµπολ απαιτείται όπως 

µεταβεί στο εξωτερικό για να δώσει ∆ιεθνή αγώνα, η σύνθεση της 
αποστολής θα είναι ως εξής:- 

 
(α) Συνοδοί αποστολής 
 

Οι συνοδοί της αποστολής είναι κατά κανόνα δύο.  Ο αρχηγός 
της αποστολής, που είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Οµοσπονδία και ένας εκ των Εφόρων των Εθνικών Οµάδων. 
 

(β) Οµοσπονδιακός Προπονητής 
 

Ο Οµοσπονδιακός Προπονητής, συνοδεύει υποχρεωτικά την 
οµάδα στο εξωτερικό µέλος της αποστολής.  Ο Βοηθός-
συνεργάτης του Οµοσπονδιακού Προπονητή δύναται να 
συνοδέψει την οµάδα ύστερα από σχετική εισήγηση του 
Οµοσπονδιακού Προπονητή και έγκριση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Οµοσπονδίας. 

 
Νοείται ότι σε περίπτωση ασθενείας ή σοβαρού κωλύµατος του 
Οµοσπονδιακού προπονητή την οµάδα συνοδεύει ο βοηθός-
συνεργάτης του. 

 
(γ) Παίκτες 
 

Σε κάθε αποστολή Εθνικής Οµάδας Χάντµπολ στο εξωτερικό 
συµµετέχουν τόσοι παίκτες όσους εγκρίνει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Οµοσπονδίας µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ο.   
Τους παίκτες επιλέγει για το σκοπό αυτό ο Οµοσπονδιακός 
Προπονητής. 
 

(δ) Οιονδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ήθελε εγκριθεί να 
συµµετάσχει στην αποστολή µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΚΟΧ, του οποίου η συµµετοχή κρίνεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο απαραίτητη ή επιβεβληµένη υπό τις 
περιστάσεις. 

 
(ε) Σε κάθε αποστολή της Εθνικής Οµάδας Χάντµπολ στο 

εξωτερικό συµµετέχει υποχρεωτικά και ιατρός. 
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2 Ο Αρχηγός αποστολής, είναι υπεύθυνος για την κατά τον καλύτερο 

τρόπο επιτυχία της αποστολής και η ευθύνη που αρχίζει αµέσως µετά 
τον διορισµό τους χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της πρόνοιας 
αυτής ο Αρχηγός Αποστολής έχει και τις πιο κάτω αρµοδιότητες και 
ευθύνες.:- 

 
 

(α) Παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις προπαρασκευαστικές 
ενέργειες που απαιτούνται για την ετοιµασία της αποστολής για 
αναχώρηση και, µεταξύ άλλων, βέβαιούται ότι:- 

 
(i) έχουν συγκεντρωθεί τα διαβατήρια των µελών της 

αποστολής 
 

(ii) έχει εκδοθεί οµαδικό ταξιδιωτικό έγγραφο, αν χρειάζεται 
 

(iii) έχει εξασφαλισθεί προξενική θεώρηση, αν χρειάζεται 
 

(iv) έχουν εκδοθεί αεροπορικά εισιτήρια 
 

(v) έχει ετοιµαστεί ο κατάλογος των µελών της αποστολής 
 

(vi) έχει ετοιµαστεί το έντυπο πληροφοριών (σχετικά µε την 
αναχώρηση, την επιστροφή τα δροµολόγια, τα ξενοδοχεία 
κλπ) 

 
(vii) έχει ετοιµαστεί ο φάκελος της αποστολής (στο φάκελο 

αυτό θα πρέπει να περιέχονται οι Κανονισµοί του 
Πρωταθλήµατος για το οποίο γίνεται η αποστολή, οι 
Κανονισµοί Πρωτοκόλλου του Πρωταθλήµατος αυτού, οι 
τυχόν διµερείς αθλητικές συµφωνίες που έχουµε µε τη 
χώρα που θα µεταβεί η αποστολή, τα ονόµατα των 
αξιωµατούχων της Εθνικής Οµοσπονδίας Χάντµπολ της 
χώρας αυτής, οι προξενικές αρχές της Κύπρου, στη χώρα 
αυτή, πληροφορίες για τα χρήµατα της χώρας αυτής, για 
την ανταλλαγή λαβάρων και δώρων και όλη η 
αλληλογραφία που υπάρχει στην ΚΟΧ και αφορά τον 
αγώνα για τον οποίο γίνεται η αποστολή). 

 
(viii) έχει έρθει σε επαφή µε τον έφορο της Εθνικής Οµάδας 

που θα µεταβεί στο εξωτερικό, για την ετοιµασία του 
αθλητικού και άλλου υλικού που θα πάρει µαζί της η 
αποστολή (στο υλικό αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνεται 
µια Κυπριακή σηµαία και µια κασέτα µε τον Εθνικό µας 
Ύµνο). 
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(ix) έχει ενηµερώσει κατάλληλα τους Συνοδούς και τα άλλα 

µέλη της αποστολής για την αποστολή. 
 

(x) έχει µεριµνήσει για την µεταφορά των µελών της 
αποστολής στο αεροδρόµιο για αναχώρηση και 
αντίστροφα. 

 
(γ) Παραλαµβάνει από τον Ταµία της Οµοσπονδίας την επιταγή για 

τα χρήµατα που θα πάρει µαζί του για τους σκοπούς της 
αποστολής και την µετατρέπει στο αντίστοιχο ξένο συνάλλαγµα. 

 
(δ) Παραλαµβάνει από το γραφείο της Οµοσπονδίας το φάκελο της 

αποστολής, το έντυπο πληροφοριών, τον κατάλογο των µελών 
της αποστολής, τα διαβατήρια και τα εισιτήρια των µελών της 
αποστολής. 

 
(ε) Εφοδιάζει, πριν από την αναχώρηση, όλα τα µέλη της 

αποστολής µε αντίγραφο του εντύπου πληροφοριών και µε 
αντίγραφο του καταλόγου των µελών της αποστολής. 

 
(στ) Από την ώρα της συγκέντρωση των µελών της αποστολής στο 

αεροδρόµιο για αναχώρηση και µέχρι την επιστροφή τους στην 
Κύπρο, είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση πειθαρχίας και 
καλής συµπεριφοράς από µέρους τους. 

 
(ζ) Επιλύει επί τόπου όλα τα προβλήµατα που παρουσιάζονται 

κατά τη διάρκεια της αποστολής, εκτός αν πρόκειται για πολύ 
σοβαρό θέµα που εκφεύγει της αρµοδιότητας του, οπότε 
επικοινωνεί µε τον Πρόεδρο ή τον Γραµµατέα της Οµοσπονδίας 
για λήψη οδηγιών.  

 
(η) ΄Εχει τις προβλεπόµενες επαφές µε τους αρµόδιους 

αξιωµατούχους της Οµοσπονδίας Χάντµπολ της ξένης χώρας 
για συντονισµό και καλύτερη επιτυχία της αποστολής. 

 
(θ) Υποβάλλει προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας 

µέσω της Επιτροπής Εθνικών Οµάδων, αναλυτική έκθεση για 
όλες τις συνθήκες και γεγονότα της αποστολής καθώς και 
αναλυτική κατάσταση των τυχόν εξόδων που έκαµε για τους 
σκοπούς της.  Τόσο η έκθεση για την αποστολή όσο και η 
κατάσταση για τα τυχόν έξοδα, θα πρέπει να υποβληθούν το 
αργότερο µέσα σε δέκα µέρες από την επιστροφή της 
αποστολής στην Κύπρο 
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3. Οι άλλοι Συνοδοί αποστολής Εθνικής Οµάδας που µεταβαίνει στο 

εξωτερικό είναι οι άµεσοι βοηθοί του Αρχηγού της Αποστολής και 
υποχρεούνται να τον βοηθούν σε κάθε θέµα που αφορά την αποστολή, 
εκτελώντας πιστά τις οποιεσδήποτε σχετικές µε την αποστολή οδηγίες 
του. 

 
4. Ο Οµοσπονδιακός Προπονητής, ο Βοηθός Οµοσπονδιακός 

Προπονητής και ο ΄Εφορος Εθνικής Οµάδας που µεταβαίνουν στο 
εξωτερικό βρίσκονται, για όσο χρόνο διαρκεί η αποστολή, κάτω από 
τον έλεγχο του Αρχηγού της αποστολής και υποχρεούνται να εκτελούν 
πιστά τις οποιεσδήποτε σχετικές µε την αποστολή οδηγίες του. 

 
5. Οι παίκτες Εθνικής Οµάδας που µεταβαίνουν στο εξωτερικό για να 

δώσουν διεθνή αγώνα. Υποχρεούνται να ακολουθούν πιστά τις 
οποιεσδήποτε σχετικές µε την αποστολή οδηγίες του Αρχηγού της 
αποστολής, είτε αυτές δίδονται από τον ίδιο προσωπικά είναι δίνονται 
µέσω Συνοδού της αποστολής είτε δίνονται µέσω του Οµοσπονδιακού 
Προπονητή. 

 
5. Χωρίς να επηρεάζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η γενικότητα των 

προνοιών των παραγράφων (3), (4) και (5) όταν Εθνική Οµάδα 
Χάντµπολ βρίσκεται στο εξωτερικό για να δώσει διεθνή αγώνα. 

 
(α)  Ο διαχωρισµός των µελών της αποστολής στα δωµάτια του 

ξενοδοχείου που έχουν παραχωρηθεί για την αποστολή, γίνεται 
από τον Αρχηγό της αποστολής.  ΄Οσον όµως αφορά, τους 
παίκτες ο διαχωρισµός γίνεται από τον ΄Εφορο Εθνικών 
Οµάδων οποίος ενηµερώνει τον Αρχηγό Αποστολής. 

(β) Το πρόγραµµα των προπονήσεων της οµάδας, ανεξάρτητα αν 
έχει διευθετηθεί εκ των προτέρων µε τηλεµήνυµα, 
επιβεβαιώνεται ή και αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τις 
συνθήκες που θα παρουσιαστούν από τον Οµοσπονδιακό 
Προπονητή. 

 
(γ) Οι ώρες φαγητού και το µενού των χειροσφαιριστών 

καθορίζονται από τον Οµοσπονδιακό Προπονητή.  
 
(δ) Κατά τις προπονήσεις η οµάδα θα συνοδεύεται υποχρεωτικά 

από ένα Συνοδό. 
 
(ε) Η χορήγηση αθλητικού υλικού στους παίκτες για τις 

προπονήσεις και τον αγώνα γίνεται από τον έφορο κατόπιν 
οδηγιών του Οµοσπονδιακού προπονητή.  Ο έφορος 
υποχρεούται να µεριµνήσει για την επιστροφή σ΄ αυτόν του 
αθλητικού υλικού που χορήγησε. 


