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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η σύνταξη του παρόντος κανονισμού βασίζεται στις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και
ιδίως του Νόμου 2725/1999 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, τις αποφάσεις της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στο Καταστατικό, τους
κανονισμούς και τις αποφάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας, στην οποία ανήκει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ, καθώς και στα υπαγορευόμενα από το
πνεύμα του αθλήματος του Ζίου-Ζίτσου.
2. Σε τυχούσα περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται από συγκεκριμένη διάταξη του παρόντος
κανονισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα όργανα και τις διατάξεις της παραγράφου 1.
3. Η Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζίου-Ζίτσου η οποία στην συνέχεια θα
αναφέρεται με την συντομογραφία (Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ) είναι αποκλειστικά αρμόδια για την
οργάνωση και τη διεξαγωγή των αγώνων Ζίου-Ζίτσου,και όλων των άλλων κλάδων άθλησης ή
αθλημάτων που αναπτύσσει σύμφωνα με το καταστατικό της. Οι αγωνιστικές
εκδηλώσεις διεξάγονται από την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ ή με έγκρισή της, είναι δυνατόν όμως με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής να συγκροτούνται Επιτροπές για την
διεξαγωγή αυτών.
4. Με τις προκηρύξεις που καταρτίζει η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ καθορίζονται οι γενικές διατάξεις
σχετικά με τους κανονισμούς, γηπεδικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, παροχές ασφαλείας, και
υλικό για την διεξαγωγή των αγώνων (προγράμματα, όροι συμμετοχής των σωματείων και των
αθλητών, τρόπος διεξαγωγής των αγώνων, βαθμολογίες, έπαθλα, ημερομηνίες υποβολής
δηλώσεων συμμετοχής, τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, οικονομικοί όροι σχετικά με τις
δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, διαδικασία υποβολής ενστάσεων, οι ημερομηνίες
των αγώνων, το πρόγραμμα των διεθνών συναντήσεων κλπ.).
Ο παρών Κανονισμός, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των
σωματείων μελών της την 21η Απριλίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. , στο συνεδριακό χώρο του
ξενοδοχείου THEARTEMIS PALACE του Ρεθύμνου, οδός Μάρκου Πολάτου 26 τ.κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ,
σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του και το άρθρο 11 Παρ.1
του καταστατικού της ομοσπονδίας μας .
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