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ΔΟΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – MOTORSPORT COMMITTEE 
 
 
I. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
 

1. Η Επιτροπή θα ονομάζεται Επιτροπή Αγώνων (Επ.Α.) (Motorsport Committee (M.C.) 
 
 
II. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

 
1. Η Επ.Α. είναι Επιτροπή της Ομοσπονδίας με εξουσιοδότηση από τον Δ.Σ. της 

Ομοσπονδίας να επιλαμβάνεται θεμάτων που άπτονται αγωνιστικής αρμοδιότητας 
αγώνων Ράλλη, Ταχύτητας, Αναβάσεων και 4Χ4. 

2. Οι αποφάσεις της Επ.Α. είναι καθοριστικές και τελεσίδικες σε ότι αφορά αγωνιστικά 
θέματα εφόσον αυτές δεν αντιβαίνουν το καταστατικό της Ομοσπονδίας, τον ισχύοντα 
Εθνικό Αγωνιστικό Κώδικα (Ε.Α.Κ.), τους Αθλητικούς Νόμους, όπως αυτοί ορίζονται 
από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμό (ΚΟΑ) και γενικότερα την Εθνική Νομοθεσία 
της Κύπρου. 

3. Οι αποφάσεις της Επ.Α. επί αγωνιστικών θεμάτων οι οποίες δεν αντιβαίνουν ή /και 
τροποποιούν την Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων και/ή τους Εθνικούς Κανονισμούς 
θα τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής. Αποφάσεις που τροποποιούν τους υφιστάμενους 
Εθνικούς Κανονισμούς και /ή την Προκήρυξη των πρωταθλημάτων θα πρέπει να  
κοινοποιούνται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και θα πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης 
του Δ.Σ. προτού εκτελεστούν. 

4. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας θα κοινοποιεί στην Επ.Α., το συντομότερο δυνατό, την 
έγκριση ή μη των κατατεθειμένων αποφάσεων της Επ.Α. 

5. Σε μη αγωνιστικά θέματα η Επ.Α. δύναται να έχει ρόλο συμβουλευτικό προς το Δ.Σ. 
της Ομοσπονδίας, εάν αυτό ζητηθεί από το ίδιο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

6. Η Επ.Α. μπορεί να δημιουργήσει υποεπιτροπές για χειρισμό ειδικών θεμάτων του 
αυτοκινηταθλήματος χωρίς όμως αυτές να έρχονται σε αντίθεση με τις Επιτροπές που 
ορίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Οι Πρόεδροι των υποεπιτροπών αυτών πρέπει να 
είναι μέλη της Επ.Α. ή του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

 
  
III. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας διορίζει τον Πρόεδρο και ένα (1) μέλος εκ 

των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 
2. Έκαστο από τα Ιδρυτικά Σωματεία-Μέλη της Ομοσπονδίας και ο ΚΟΦΑ διορίζει ένα 

μέλος, το οποίο επικυρώνεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 
3. Οι διορισμοί έχουν παράλληλη ισχύ με αυτή της θητείας του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 
4. Διατηρείται το δικαίωμα ανάκλησης διορισμού, στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και στα 

Σωματεία-Μέλη εφόσον υπάρχει εύλογη αιτία. 
5. Επιπλέων μέλος της Επιτροπής θα είναι ο εκάστοτε εκλεγμένος Πρόεδρος του 

Κ.Σ.ΑΘ.Α.Α. χωρίς δικαίωμα ψήφου.  
6. Τα μέλη της Επ.Α. δεν μπορεί να είναι αθλητές εν ενεργεία, ειδικά πρωταθλητισμού. Ο 

Πρόεδρος του Κ.Σ.ΑΘ.Α.Α. εξαιρείτε. 
 
 
IV. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ Επ.Α. 
 

1. Η Επ.Α. θα πρέπει απαραίτητα να συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο μια φορά τον μήνα 
και έκτακτα όσες άλλες φορές χρειαστεί κατά την κρίση του Προέδρου της, ή με 
οδηγίες του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

2. Τις συνεδρίες συγκαλεί ο Πρόεδρος και ειδοποιεί ανάλογα τα μέλη τουλάχιστον 7 
μέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίας για τις τακτικές και όσο δυνατόν πιο 
σύντομα για τις έκτακτες. 
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3. Η Ημερήσια Διάταξη καθορίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος την αποστέλλει στα Μέλη 
της Επιτροπής τουλάχιστο 3 μέρες πριν τις προκαθορισμένες τακτικές συνεδρίες. 

4. Τα μέλη μπορούν να καταθέσουν θέματα στην Ημερήσια Διάταξη το αργότερο 4 μέρες 
πριν την προκαθορισμένη τακτική συνεδρία. 

5. Στις συνεδρίες απαραίτητα πρέπει να κρατούνται Πρακτικά. Αντίγραφο των 
εγκριμένων Πρακτικών θα αποστέλλεται στο Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
για το Αρχείο και στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για επικύρωση ή όχι των αποφάσεων της. 

6. Απαρτία της Επ.Α. θα είναι το 50% των διορισμένων μελών συν ένας, με παρόντες 
τουλάχιστο 3 αντιπροσώπους των Ιδρυτικών Σωματείων-Μελών. 

7. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει διπλή ψήφο. 
8. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, αναλαμβάνει Προεδρεύων της συνεδρίας το 

διορισμένο μέλος στην Επ.Α. από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας χωρίς όμως δικαίωμα 
διπλής ψήφου. Σε περίπτωση ισοψηφίας το ψηφούν θέμα παραπέμπετε στην επόμενη 
συνεδρία όταν ο Πρόεδρος θα είναι παρών.  

9. Μέλη που κωλύονται να παρευρεθούν σε συγκεκριμένη συνεδρία θα πρέπει να 
ειδοποιούν έγκαιρα τον Πρόεδρο της Επ.Α. για έλεγχο της απαρτίας, αλλά και το 
Σωματείο τους ώστε να αντικατασταθούν από άλλο άτομο, το οποίο να πληρεί τα 
κριτήρια συμμετοχής όπως πιο πάνω και τυγχάνει της εγκρίσεως των μελών της Επ.Α. 

10. Σωματείο-Μέλος που αντιπρόσωπος του απουσιάζει από τρεις συνεχόμενες συνεδρίες 
ή μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα χωρίς να ενημερώνει τον Πρόεδρο της Επ.Α., 
θα υπόκειται σε κυρώσεις, οι οποίες θα αποφασιστούν από την ολομέλεια της Επ.Α. 
και θα εγκριθούν από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

11. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα πρόσκλησης στις συνεδρίες άλλων παραγόντων του 
αθλήματος όπως Τεχνική Επιτροπή, Επιτροπή Ασφαλείας κ.α. σε περιπτώσεις όπου 
χρειάζεται, χωρίς αυτό/ά τα άτομα να έχουν δικαίωμα ψήφου. 

 
 
V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Α. Συμπληρωματικοί Κανονισμοί Αγώνων: 
 

1. Οι Οργανωτές θα πρέπει να αποστέλλουν τους Συμπληρωματικούς Κανονισμούς των 
αγώνων τους, βάση του ισχύοντα Εθνικού Αγωνιστικού Κώδικα, στον Πρόεδρο της 
Επ.Α. ο οποίος μαζί με το διορισμένο άτομο από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας θα τους 
μελετά, εγκρίνει και ειδοποιά ανάλογα τους Οργανωτές. 

2. Αντίγραφα της Έγκρισης όπως επίσης και των εγκεκριμένων Συμπληρωματικών 
Κανονισμών θα αποστέλλονται στο Αρχείο της Γραμματείας της Ομοσπονδίας.  

 
Β. Πρόεδροι Αγωνοδικών και Παρατηρητές αγώνων: 

 
1. Θα διορίζονται από την Επ.Α. με βάση τα άτομα που βρίσκονται στις ανάλογες 

Επιτροπές Αγωνοδικών & Παρατηρητών αντίστοιχα, που ορίζονται από την Επ.Α. και 
εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

2. Οι Εκθέσεις των Παρατηρητών θα κατατίθενται στην Επ.Α., που θα έχει και την γενική 
εποπτεία, το αργότερο 7 μέρες από τη διεξαγωγή του αγώνα. Αντίγραφα των 
Εκθέσεων αυτών θα πρέπει να αποστέλλονται στο Γ. Γραμματέα της Ομοσπονδίας για 
το Αρχείο. 

 
Γ. Πρωταθλήματα και βαθμολογίες: 

 
1. Τα Εθνικά Πρωταθλήματα, η σύσταση του ετήσιου Αγωνιστικού Ημερολογίου και οι 

βαθμολογίες των Πρωταθλημάτων θα είναι της αρμοδιότητας της Επ.Α., η οποία αφού 
τα μελετήσει και αποφασίσει, θα τα καταθέτει για έγκριση από το Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας. 
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Δ. Αποφάσεις Επ.Α. 
 

1. Οι αποφάσεις της Επ.Α. σε αγωνιστικά θέματα θα κοινοποιούνται στα Σωματεία-Μέλη 
με σχετικές εγκυκλίους, οι οποίες θα εκδίδονται και αποστέλλονται από την Επ.Α. 

2. Οι Εγκύκλιοι της Επ.Α. θα ονομάζονται Αγωνιστικές Εγκύκλιοι (Sporting Bulletins). 
 

Ε. Γραμματεία - Αλληλογραφία 
 

1. Η Επ.Α. έχει το δικαίωμα να έχει εσωτερική αλληλογραφία μόνο, με κοινοποίηση προς 
τη Γραμματεία της Ομοσπονδίας. 

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επ.Α. θα πρέπει να αποστέλλονται στην 
Γραμματεία της Ομοσπονδίας το συντομότερο ώστε να μπορεί να ενημερώνεται το 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

 
ΣΤ. Εθνικός Αγωνιστικός Κώδικας (Ε.Α.Κ.) 

 
1. Η συνεχής εποπτεία και η τροποποίηση άρθρων του Ε.Α.Κ. είναι καθήκον της Επ.Α. 

με τελική έγκριση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 
 

Ζ. Οικονομικά 
 

1. Η Επ.Α. δεν θα επιλαμβάνεται οικονομικά θέματα παρά μόνο εάν της ζητηθεί από το 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 

 
 
VI. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΜΗΣ Επ.Α. 
 

a) Με την έγκριση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, η παρούσα δομή επισημοποιείται και 
ενσωματώνεται στους εσωτερικούς κανονισμούς της Ομοσπονδίας. 

b) Αλλαγή της Δομής μπορεί να γίνει μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας. 


