ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1/2017

Ο υφιστάμενος κανονισμός μεταγραφών ακυρώνεται και αντικαθίσταται, με απόφαση του
Δ.Σ., ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου, 2017, από 1 Ιανουαρίου, 2017, από τον ακόλουθο νέο
Κανονισμό:
«Απαγορεύονται οι όποιες μεταγραφές αθλητών, από τη συμπλήρωση του 15ου έτους της
ηλικίας ενός αθλητή μέχρι και τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας αυτού, εκτός και αν
υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δυο ενδιαφερόμενων ενεργών σωματείων της Ομοσπονδίας και
του αθλητή για μεταγραφή του κοινή συναινέσει.
Για τους αθλητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους πλέον μία μέρα και
άνω, και μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, θα επιτρέπονται οι
μεταγραφές τους από ένα ενεργό σωματείο της Ομοσπονδίας σε άλλο νοουμένου ότι
καταβληθεί, από το σωματείο στο οποίο ο αθλητής έχει εκφράσει την πρόθεσή του να
μετεγγραφεί, το ποσό των €400,00 (τετρακόσιων ευρώ) ανά μετεγγραφόμενο αθλητή (ποσό
που αντιστοιχεί σε δικαίωμα αποζημίωσης για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του αθλητή) προς
το σωματείο από το οποίο ο αθλητής επιθυμεί να αποχωρήσει.
Απαγορεύεται δε η με οποιοδήποτε τρόπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μετακύληση του εν λόγω
ποσού στον αθλητή, στους γονείς ή στον κηδεμόνα αυτού από το σωματείο που ενδιαφέρεται
να εντάξει τον αθλητή στην δύναμη του.
Τα Σωματεία οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως και με τρόπο κατανοητό τον κάθε αθλητή
και τους γονείς ή τον κηδεμόνα αυτού, σε ότι αφορά στο τι ισχύει στο θέμα των μεταγραφών
αθλητών βάσει του παρόντος Κανονισμού, προτού προβούν στην εγγραφή στις τάξεις του
Σωματείου τους οποιουδήποτε αθλητή.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του Κανονισμού Μεταγραφών από σωματεία,
αθλητές ή τους γονείς ή κηδεμόνες αυτών, το θέμα παραπέμπεται αυτόματα στη Δικαστική
Επιτροπή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασία.
Νοείται ότι ο παρόντας Κανονισμός δεν τυγχάνει εφαρμογής και δεν ισχύει σε σχέση με τις
Κατηγορίες Α0 έως και Α3.
Νοείται επίσης ότι το εν λόγω δικαίωμα αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη
καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από το σωματείο που ενδιαφέρεται να εντάξει τον
αθλητή στην δύναμη του και σε καμία περίπτωση, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από τον ίδιο τον
αθλητή ή τους γονείς ή κηδεμόνα αυτού.
Νοείται περαιτέρω ότι ουδέν ποσό χρειάζεται να καταβληθεί υπό τη μορφή του δικαιώματος
αποζημίωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη, ως αναφέρεται ανωτέρω, σε περίπτωση όπου τα
δύο εμπλεκόμενα σωματεία και ο αθλητής συμφωνήσουν να προβούν ελεύθερα στη μεταγραφή
του αθλητή χωρίς την καταβολή του εν λόγω ποσού ή όπου το σωματείο το οποίο έχει το
δικαίωμα λήψης του εν λόγου ποσού για αποζημίωση για εκπαίδευση και ανάπτυξη αποποιηθεί
μονομερώς του δικαιώματος αυτού.
Καμία μεταγραφή δεν μπορεί να λάβει μέρος εκτός από την περίοδο εγγραφών/μεταγραφών
στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου, εκτός όπου διαφορετικά προνοείται στον παρόντα
κανονισμό.
Στην περίπτωση όπου αθλητής πρόκειται να συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του μετά την
έναρξη της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου τότε, κατ’ εξαίρεση, σε αυτή την περίπτωση θα
θεωρείται ότι έχει ήδη συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του πλέον μία μέρα και θα
δικαιούται να τύχει μεταγραφής κατά την περίοδο μεταγραφών στην έναρξη της αγωνιστικής
περιόδου και θα εφαρμόζεται σε ότι αφορά στην περίπτωση του αθλητή αυτού η ανωτέρω
πρόνοια που αφορά στους αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 16ο της ηλικίας τους πλέον μία
μέρα και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Καμία μεταγραφή δε θα ισχύει εκτός εάν έχουν προηγουμένως καταχωριστεί όλα τα δέοντα
έγγραφα που αφορούν στη μεταγραφή στην Ομοσπονδία και η τελευταία προβεί δεόντως σε
καταχώριση στα αρχεία της και εκδώσει σχετική βεβαίωση από την ημερομηνία της οποίας και
θα ισχύει η εν λόγω μεταγραφή».
Ο νέος αυτός Κανονισμός Μεταγραφών αντικαθιστά πλήρως τον προηγούμενο Κανονισμό, ο
οποίος θεωρείται ότι παύει να ισχύει και ακυρώνεται από 1 Ιανουαρίου, 2017 οπότε και θα
ισχύει ο παρών Κανονισμός.
Σημειώνεται ότι ο νέος Κανονισμός είναι ενδιάμεσος σε φύση εφόσον το Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας εξετάζει το θέμα σε λεπτομέρεια σε συνεννόηση με την Επίτροπο Προστασίας
των Δικαιωμάτων του Παιδιού και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του
Παιδιού την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε (μετά τη ψήφιση του Νόμου 243/1990).
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