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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Ο.Α.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει αγωνιστική ταυτότητα διαγωνιζομένου και/ή οδηγού της Ομοσπονδίας
υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο και θα πρέπει να συμπεριφέρεται με βάση τις αρχές της αφοσίωσης, αξιοπρέπειας και
αθλητοπρέπειας.
Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά διαπράττεται παράβαση των εν λόγω αρχών και πειθαρχικό παράπτωμα από
οποιοδήποτε που προβαίνει σε δηλώσεις ή προκαλεί δηλώσεις ή προβαίνει στην έκδοση ή προκαλεί την έκδοση
ανακοινώσεων σε μέσα μαζικής επικοινωνίας / ενημέρωσης οι οποίες :
1.
Θίγουν ή μειώνουν το κύρος της Ομοσπονδίας και/ή συγκεκριμένου Σωματείου και/ή Διοικητικού Συμβουλίου
και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα αξιωματούχου και/ή άπτονται διαδικασιών αγώνα
και/ή αποφάσεων του αξιωματούχου ή θίγουν ή μειώνουν το κύρος των παρατηρητών και/ή συγκεκριμένου
παρατηρητή και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα παρατηρητή και/ή άπτονται της
βαθμολογίας που ο Παρατηρητής και/ή γενικά της αναφοράς που συντάσσει ο Παρατηρητής για συγκεκριμένο αγώνα
και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα Αγωνοδίκη και/ή άπτονται διαδικασιών αγώνα
και/ή αποφάσεων του Αγωνοδίκη.
2.
Θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και/ή το κύρος οποιουδήποτε ατόμου που ενέχεται
στο άθλημα του αυτοκινήτου, αξιωματούχου ή μέλους σωματείου, αξιωματούχου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΟΑ και/ή θίγουν ή μειώνουν οπαδούς / συνεργάτες / χορηγούς οποιασδήποτε αγωνιστικής ομάδας που συμμετέχει
στο Πρωτάθλημα.
3.
Είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορούν να συμβάλουν
σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορούν να συμβάλουν και/ή να
υποκινήσουν αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιούν το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που
είναι μειωτικές για το άθλημα ή μειωτικές για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι
σαρκαστικές για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτό.
ΝΟΕΙΤΑΙ ότι επιτρέπεται κατά ή την κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής καλώς νοούμενη κριτική οποιασδήποτε μορφής
και προς οποιοδήποτε, δεδομένου ότι η κριτική δεν εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες.
ΝΟΕΙΤΑΙ περαιτέρω ότι για σκοπούς επιβολής ποινής η Πειθαρχική Επιτροπή θα αποδέχεται το οποιοδήποτε οπτικό ή
ακουστικό ή οπτικοακουστικό υλικό κατατίθεται από την ΚΟΑ ως έχει και δεν θα απαιτείται οποιαδήποτε άλλη
υποστηρικτική μαρτυρία. Για ανακοινώσεις ή δηλώσεις στο γραπτό τύπο θα θεωρείται επαρκής μαρτυρία η απλή
κατάθεση στην Πειθαρχική Επιτροπή του εντύπου στο οποίο έγινε η ανακοίνωση ή η δήλωση.
Οι ακόλουθες ποινές ισχύουν για παραβάσεις των άρθρων όπως πιο πάνω:
Αυτόματη αναστολή αγωνιστικού δελτίου Ομοσπονδίας διαγωνιζομένου / οδηγού ο οποίος καταγγέλλεται στην
Ομοσπονδία με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, μέχρις ότου το θέμα χειριστεί η Πειθαρχική
Επιτροπή της Ομοσπονδίας η οποία θα πρέπει να συνεδριάσει το αργότερο σε ένα μήνα από την καταγγελία.
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