ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΑ
Εμείς…………………………………………………………………… ("ο Διοργανωτής”)
Αιτούμαστε με την παρούσα από την Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου ("η Ομοσπονδία")
τη διοργάνωση αγώνα όπως αυτός περιγράφεται κατωτέρω στην παρούσα αίτηση :

ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΝΑ: ΤΡΙΑΘΛΟ/ΔIΑΘΛΟ/ΑΚΟΥΑΘΛΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ/ΤΟΠΙΚΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΙΛΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ):
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ):
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
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Συμφωνία Διοργάνωσης Αγώνα Τριάθλου

Όροι και Προϋποθέσεις

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου (στο εξής θα αναφέρεται ως ΄΄Ομοσπονδία΄΄) αποτελεί το
μόνο εγκεκριμένο και συνεπώς καθ’ ύλη αρμόδιο σώμα για την διοργάνωση αγώνων Τριάθλου/
Δυάθλου/ Άκουαθλου στην Κύπρο. H διοργάνωση προϋποθέτει την πλήρη εναρμόνιση του
Διοργανωτή με τις προδιαγραφές αγώνων όπως αυτοί περιγράφονται στο Εγχειρίδιο
Διοργάνωσης Αγώνων και τις υποδείξεις του Τεχνικού Αντιπροσώπου ο οποίος θα διοριστεί για
τον συγκεκριμένο αγώνα από την Ομοσπονδία.
Η παρούσα αίτηση υποβάλλεται με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατωτέρω, τουλάχιστον
120 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, νοουμένου ότι το πρόγραμμα αγώνων
όσον αφορά τα πρωταθλήματα θα ανακοινώνονται όχι αργότερα από τις 30/9 κάθε έτους. Για
οποιαδήποτε μετά την έγκριση αλλαγή στον αγώνα (ημερομηνία, ώρα, τόπος κλπ), ο
Διοργανωτής οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση της Ομοσπονδίας. Η υποβολή της αίτησης σε
καμιά περίπτωση δεν συνεπάγεται και έγκριση της αυτόματα. Η Ομοσπονδία θα ενημερώσει
κατ’ αρχή για την προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε πλήρη
ισχύ αφού γνωματεύσει ο Τεχνικός αντιπρόσωπος.

Τεχνικοί όροι
1) Ο Διοργανωτής θα υποβάλει με την παρούσα αίτηση τα εξής στοιχεία :









Χάρτες των διαδρομών του αγώνα
Απεικόνιση του χώρου αλλαγής και της κυκλοφορίας των αθλητών
Πρόγραμμα της ημέρας του αγώνα
Ιατρικό σχέδιο παροχής βοήθειας σε αθλητές και άλλους
Σχέδιο Κάλυψης Αστικής ευθύνης
Συμβόλαιο Ανάληψης Ευθύνης, βάσει του οποίου ο Διοργανωτής αναλαμβάνει
πλήρως οποιαδήποτε ευθύνη προς τρίτους, τυχόν αποζημιώσεις που θα
προκύψουν από απαιτήσεις συμμετεχόντων, κριτών ή και τρίτων και απαλλάσσει
εξ ολοκλήρου την Ομοσπονδία από οποιαδήποτε ευθύνη.
Γραπτές άδειες από τις αρμόδιες κυβερνητικές και τοπικές αρχές για την
διεξαγωγή του αγώνα.

2) Η Ομοσπονδία θα διορίσει Τεχνικό Αντιπρόσωπο ο οποίος θα έχει την ευθύνη να ελέγξει
και να εγκρίνει την διαδρομή του αγώνα. Θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής των όρων του
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εγχειριδίου διοργάνωσης αγώνων και θα είναι ο αρμόδιος να εγκρίνει τις οιεσδήποτε
παρεκκλίσεις. Σε κάθε περίπτωση ο Διοργανωτής οφείλει να υιοθετεί τις υποδείξεις του
Τεχνικού Αντιπροσώπου. Ο Τεχνικός Αντιπρόσωπος θα είναι παρών την ημέρα του αγώνα,
και θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανονισμών και των συμφωνηθέντων για τη
διεξαγωγή του αγώνα. Με το πέρας του αγώνα θα συμπληρώνει έκθεση αγώνα την οποία
θα υποβάλει στο Δ.Σ της Ομοσπονδίας.
3) Η Ομοσπονδία θα διορίσει τριμελή Ελλανόδικο Επιτροπή η οποία θα έχει την ευθύνη
εξέτασης τυχόν ενστάσεων, και η οποία θα αποτελείται από τον Τεχνικό Αντιπρόσωπο,
εκπρόσωπο του Δ.Σ της Ομοσπονδίας και εκπρόσωπο του Διοργανωτή. Ο εκπρόσωπος του
Δ.Σ θα δικαιούται έξοδα παραστάσεως που θα αποφασίζονται αναλόγως του αγώνα.
4) Ο Διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να προσφέρει διευκολύνσεις στην Αρχή Αντιντόπινγκ
για διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Αρχής.
5) Η Ομοσπονδία θα θέσει στη διάθεση του Διοργανωτή υλικά αγώνων τα οποία διαθέτει, και
τα οποία ο Διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει σε άρτια κατάσταση, άμεσα
μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Η παραλαβή, μεταφορά και παράδοση του εν λόγω
υλικού, αποτελεί ευθύνη του Διοργανωτή. Μετά την παράδοση σε περίπτωση που
διαπιστωθεί οιαδήποτε ζημιά ή απώλεια είναι ευθύνη του Διοργανωτή να την
αποκαταστήσει πλήρως.
Η εκχώρηση ειδικά όσον αφορά τον εξοπλισμό ηλεκτρονικής χρονομέτρησης και τα συναφή
του, θα συνεπάγεται την καταβολή του ποσού των € 300 ( τριακόσιων ευρώ ) ανά αγώνα.
Οικονομικοί και συναφείς όροι
6)

Η Ομοσπονδία θα παρέχει την υποστήριξη της, με:




Την ένταξη του αγώνα στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της χρονιάς σε
περίπτωση αγώνα πρωταθλήματος ή σε άλλη θέση σε περίπτωση αγώνα που
τίθεται υπό την αιγίδα της.
Την προβολή του αγώνα στους εγγεγραμμένους αθλητές της, μέσω των
ομίλων- μελών της.
Την προβολή του αγώνα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της.

7) Η εξέταση της αίτησης του Διοργανωτή από την Ομοσπονδία για την ανάληψη του αγώνα,
χρεώνεται με το ποσό των € 50 ( πενήντα ευρώ ) ανά αίτηση.
8) Ο Διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει :
 σε αγώνες μέχρι 100 συμμετοχές το εφ’ άπαξ ποσό των €100 ( εκατό ευρώ )
 σε αγώνες πέραν των 100 συμμετοχών € 3 ( τρία ευρώ ) ανά συμμετοχή
 σε φιλανθρωπικούς και παιδικούς αγώνες το εφ’ άπαξ ποσόν των € 50 ( πενήντα ευρώ )
9) Ο Διοργανωτής είναι υποχρεωμένος εντός μίας εβδομάδας μετά τον αγώνα, να υποβάλλει
λίστα εγγραφέντων αθλητών στον αγώνα μαζί με το αποδεικτικό καταβολής του
συμφωνηθέντος ποσού προς την Ομοσπονδία.
10) Χορηγοί της Ομοσπονδίας που συμπίπτουν με την κατηγορία των χορηγών του Διοργανωτή
θα προβάλλονται μέσω του αγώνα, κατόπιν συμφωνίας του Διοργανωτή και της
Ομοσπονδίας.
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Επιπλέον οι χορηγοί του Διοργανωτή πρέπει να προβάλλουν με τα προϊόντα τους το
αθλητικό ήθος και πνεύμα, την πνευματική και σωματική υγεία των αθλητών, και συνεπώς
αποκλείονται περιπτώσεις χορηγών αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνοβιομηχανιών
κλπ συναφών προϊόντων.
11) Η Ομοσπονδία θα κατανέμει κατά έτος το κονδύλι Διοργάνωσης Αγώνων Εσωτερικού του
εκάστοτε εγκριμένου προϋπολογισμού και τα καθαρά έσοδα από τη διοργάνωση αγώνων
στους Διοργανωτές των Πρωταθλημάτων σύμφωνα με τον εκάστοτε σχεδιασμό που
αποφασίζει το ΔΣ της Ομοσπονδίας, ο οποίος θα ανακοινώνεται κάθε έτος ταυτόχρονα με
την προκήρυξη του Αγωνιστικού προγράμματος.

Όλοι οι πιο πάνω όροι είναι ουσιώδεις και αναπόσπαστοι της συμφωνίας.

Ημερομηνία υποβολής αίτησης :

...................................201

Ημερομηνία υπογραφής Συμφωνίας

…………………………………..201

Για την Ομοσπονδία
Ομίλου/Διευθυντής

…………………………………………

Μάρτυρες :

Για τον Διοργανωτή ( Πρόεδρος
Εταιρείας / Φυσικό Πρόσωπο )

………………………………………………………………….

1. ………………………………………….

4

2.

...……………………………………..

