Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
Για να λειτουργήσουν οµαλά τα Τµήµατα και να πετύχουµε τους στόχους µας πρέπει να τηρείται από όλους
ο Κανονισµός Λειτουργίας.

Κανονισµός Λειτουργίας Αγωνιστικών Τµηµάτων
• Η συµπεριφορά αθλητών προπονητών & µελών της διοίκησης πρέπει να είναι αξιοπρεπής προς
αντιπάλους, φιλάθλους, συναθλητές, προπονητές και διαιτητές, µέσα και έξω από τα γήπεδα.
• Οι απουσίες από τις προπονήσεις πρέπει να αποφεύγονται και αν χρειαστεί για ασθένεια η άλλο
σοβαρό λόγο πρέπει να ενηµερώνεται ο προπονητής. Στις προπονήσεις τηρείται πίνακας
παρουσιών και σε περίπτωση απουσίας χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση θα ειδοποιούµε τους
γονείς. Σε περίπτωση τραυµατισµού πρέπει να ενηµερώνεται ο προπονητής του Τµήµατος.
• Κάθε αθλητής οφείλει να ενηµερώνει, για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύπτει, τους υπεύθυνους του
συλλόγου µε την εξής σειρά : προπονητής – έφορος τµήµατος –µέλος του ∆Σ – πρόεδρος.
• Ο προπονητής/τρια είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για όλα τα αγωνιστικά και προπονητικά θέµατα
που αφορούν στην οµάδα (έναρξη προετοιµασίας, ρύθµιση ωραρίου προπόνησης, αριθµός και
είδος προπονήσεων, επιλογή των αθλητών – αθλητριών που αποτελούν τη σύνθεση της οµάδας,
προγραµµατισµός αναχωρήσεων για εκτός έδρας αγώνες, διατήρηση καλών σχέσεων µε τους
αθλητές & τους γονείς).
• Οι αθλητές πρέπει να πειθαρχούν στις εντολές του προπονητή και να µην έρχονται σε
αντιπαράθεση µαζί τους, ούτε µε τους συναθλητές τους. Οι αθλητές πρέπει να στηρίζουν του
συναθλητές και τις συναθλήτριές τους διότι µόνο µέσα από το συλλογικό πνεύµα και την οµαδική
προσπάθεια θα έρθουν νίκες και διακρίσεις. Το Βολλευ σαν άθληµα δεν ταιριάζει σε αθλητές που
δεν αποδέχονται τα λάθη (δικά τους & συναθλητών) και εµφανίζουν υπέρµετρο αθλητικό εγωισµό,
διότι είναι ένα άθληµα µε πολλά λάθη, στο οποίο κυριαρχεί η οµάδα εκείνη που επιδεικνύει
καλύτερη οµαδική ψυχολογία.
• Οι αθλητές πρέπει να αποφεύγουν δηµόσιες συζητήσεις που αφορούν σε εσωτερικά θέµατα του
συλλόγου. Ειδικότερα απαγορεύεται να κάνουν κριτική και σχόλια δηµοσίως στα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης (πχ Facebook) µε αντικείµενο την οµάδα, τη ∆ιοίκηση, τους προπονητές, τους
συναθλητές καθώς και σχόλια που αφορούν στους αντιπάλους η στους διαιτητές των αγώνων τους.
Έχουν δικαίωµα να εκφράζουν τη γνώµη και τα παράπονά τους στους προπονητές ή στους
υπευθύνους των τµηµάτων. Σε περίπτωση κατά τη οποία ένας αθλητής – αθλήτρια διατυπώνει
δηµοσίως παράπονα και δυσαρέσκειες µε στόχο να µεταφέρει ένα αρνητικό κλίµα, χωρίς να έχει
ενηµερώσει τους υπευθύνους του Τµήµατος για να προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβληµα που
έχει ανακύψει, τότε αυτό θα θεωρείται ως αντιδεοντολογική συµπεριφορά.
• Κάθε µήνα υπάρχει συνδροµή για τα διάφορα λειτουργικά έξοδα. Το αθλητικό υλικό (εµφανίσεις
φόρµες κλπ) επιστρέφεται στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Στα παιδιά των ακαδηµιών και
στους αθλητές / αθλήτριες αγωνιστικών οµάδων παρέχεται αθλητικό µπλουζάκι προπόνησης, το
οποίο δεν επιστρέφεται.
• Αθλητές & αθλήτριες, γονείς, και όλοι όσοι βρίσκονται κοντά στις οµάδες µας πρέπει να στηρίζουν
έµπρακτα τους χορηγούς της οµάδας προτιµώντας αυτές τις επιχειρήσεις στις αγορές τους. Οι
προπονητές και οι αθλητές είναι υποχρεωµένοι σε κάθε αγώνα / αποστολή να φορούν την φόρµα
του συλλόγου.
• Το Σωµατείο µας δεν επιτρέπει οποιαδήποτε συµµετοχή σε προπόνηση άλλης οµάδας χωρίς την
προηγούµενη έγκριση των προπονητών η της ∆ιοίκησης. Σε περίπτωση επίσηµης πρότασης από
άλλη οµάδα για µία αθλήτρια η έναν αθλητή, υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση της είναι µόνο το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου µας.
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Το άθληµα του VOLLEY έχει πολλά στάδια εκµάθησης τεχνικής και αγωνιστικών συστηµάτων και
γι’ αυτό χρειάζεται υποµονή και συνεχή προσπάθεια. Έχουµε διαπιστώσει ότι ο ρόλος των γονέων
είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ώστε να προσπερνάµε τυχόν απογοητεύσεις.
Προτρέπουµε τους γονείς των αθλητών να είναι κοντά στους αγώνες της οµάδας διότι έτσι δίνουν
θάρρος στα παιδιά τους που αγωνίζονται ειδικά στις µικρές ηλικίες. Η παρουσία των γονέων –
φιλάθλων αποκτά µεγαλύτερη σηµασία στα εκτός έδρας παιχνίδια που η ατµόσφαιρα είναι
περισσότερο αγχωτική. Σε περιπτώσεις έντασης οι γονείς πρέπει να συγκρατούν τη ψυχραιµία τους
κατά το δυνατόν και να µην µπαίνουν στο πειρασµό να δίνουν οδηγίες η να φωνάζουν στα παιδιά
τους από την εξέδρα, γιατί η εµπειρία µας έχει δείξει ότι θα πετύχουν το αντίθετο αποτέλεσµα.
Τέλος, οι γονείς πρέπει να δείχνουν εµπιστοσύνη προς τη διοίκηση και τους προπονητές και να µην
παρεµβαίνουν στο προπονητικό έργο (είτε σε ώρα προπόνησης, είτε στους αγώνες) γιατί αλλιώς
διαταράσσεται η οµαλή λειτουργία της οµάδας και τα παιδιά δυσκολεύονται να προσαρµοστούν στο
συλλογικό πνεύµα της οµάδας. Όλες οι αθλητικές οµάδες εµφανίζουν προβλήµατα πάσης φύσεως
κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής δραστηριότητας, όµως τόσο οι προπονητές όσο και τα µέλη της
∆ιοίκησης έχουµε όλη τη καλή διάθεση να τα διευκρινίσουµε και να δώσουµε λύσεις µε γνώµονα το
συµφέρον του αθλητή, αλλά χωρίς όµως να ξεχνάµε και το συµφέρον του συνόλου της οµάδας.
Η συµµετοχή στις οµάδες του Σωµατείου σηµαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κανονισµού
Λειτουργίας. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής – αθλήτρια επανειληµµένα και παρά τις
νουθεσίες, παρεµβάσεις και συµβουλές εκ µέρους των προπονητών και της ∆ιοίκησης
παρεκτρέπεται και αδιαφορεί για τη τήρηση του Κανονισµού, ο αθλητής/τρια τιµωρείται και
ενηµερώνονται σχετικά οι γονείς/ο γονέας – κηδεµόνας του αθλητή/τριας. Οι τιµωρίες είναι κατά
σειρά α) προειδοποίηση - επίπληξη, β) αποβολή από τους αγώνες για ορισµένο χρονικό διάστηµα
γ) αποβολή και από τους αγώνες και από τις προπονήσεις για ορισµένο χρονικό διάστηµα, δ) Σε
περίπτωση που δεν υπάρξει διόρθωση του προβλήµατος τότε είναι στην διακριτική ευχέρεια του
Σωµατείου η λήψη µέτρων που δυνατόν να φτάσουν έως και τη διαγραφή του από τις οµάδες του
Σωµατείου.
Το ∆Σ µπορεί να τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας ανάλογα µε τις ανάγκες των
Τµηµάτων και τα προβλήµατα που παρουσιάζονται.
Εκ του ∆Σ

