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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 
Η σύσταση των εθνικών ομάδων γίνεται ως εξής 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ -8,-10,-12,-14,-16 & -18 ετών:  
Ορίζεται από τα αποτελέσματα του πανελληνίου.  
Ο 1ος  2ος και 3ος  ανά κατηγορία αποτελούν τα μέλη της  
Συμμετέχουν ανάλογα την διεθνή διοργάνωση 1-2 ή 3 από την λίστα. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ -21 & +21 ετών:  
-21 ετών: ο Πρωταθλητής Ελλάδος και το Νο 1 της Ranking List. 
+21 ετών o  Πρωταθλητής Ελλάδος και το Νο 1 της Ranking List (όπου απαιτείται). 
 
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 
Η Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας μαζί με τον Αρχηγό της Εθνικής ομάδας οργανώνουν 
όλα τα θέματα  που αφορούν την λειτουργία της Εθνικής ομάδας. 
 
ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 
 
Στα διεθνή πρωταθλήματα την Εθνική ομάδα συνοδεύουν η Γραμματέας της Ομοσπονδίας ο 
Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας και ένας  ή δύο προπονητές (ανάλογα με τις συμμετοχή των 
αθλητών).  
Οι συνοδοί προπονητές θα ορίζονται από την ομοσπονδία ανά πρωτάθλημα και τα έξοδα τους 
θα καλύπτονται από αυτήν.  
Φυσικά όποιος επιπλέον προπονητής επιθυμεί μπορεί να είναι μέλος της αποστολής 
καλύπτοντας μόνος του τα έξοδά του. 
 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
Τα μέλη της Εθνικής Ομάδας έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις προπονήσεις που 
διοργανώνονται για την σωστή προετοιμασία τους. 
Η μη συμμετοχή τους συνεπάγεται αυτόματα και αποπομπή τους από την Εθνική Ομάδα.    
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ

 
     Αθλητής ή αθλήτρια που κατά την ζύγιση σε επίσημες διοργανώσεις του εξωτερικού    βρίσκεται 
     υπέρβαρος και αποκλείεται από τους αγώνες , χάνει και την θέση του στην εθνική ομάδα 
 

 
Ο παρών  Κανονισμός, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση 
των σωματείων μελών της την 21η  Απριλίου 2019, ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.30   π.μ. , στο συνεδριακό χώρο  
του ξενοδοχείου THEARTEMIS PALACE του Ρεθύμνου, οδός Μάρκου Πολάτου 26 τ.κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ,  
σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του και το   άρθρο 11  Παρ.1 
του καταστατικού της ομοσπονδίας μας .   
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Για την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. 
     Ο Πρόεδρος                                                                      Η Γεν. Γραμματέας 
 
 
Πουλικίδης Αναστάσιος                                                                             Χαριτοπούλου Μαρία  


