Α θλητικός
Ο ργανισμός
Δ ήμου
Τ ριανδρίας

Σκακιστικό
Τμήμα

Μιαούλη 2
Τριανδρία
τηλ. 951- 581
Θεσσαλονίκη

O μιλος
Σ κακιστών
Τ
Ρ
Ι
Α νδρίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ

- Εσωτερικός κανονισμός είναι ένα σύνολο από κανόνες που πρέπει να
υπαρχουν για την ομαλή λειτουργία του συλλόγου.
- Η τήρηση των κανόνων αυτών, είναι υποχρεωτική από τους αθλητές-τριες. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης, το Δ.Σ. του συλλόγου είναι αρμόδιο για να
αποφασίζει τις κυρώσεις.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Κάθε αθλητής-τρια πρέπει να έχει άψογη συμπεριφορά (χωρίς ειρωνείες,
διαπληκτισμούς, απρεπείς εκφράσεις) προς: 1. Συναθλητές 2. Συμπαίκτες 3.
Προπονητές 4. Μέλη του Δ.Σ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

- Κάθε αθλητής-τρια πρέπει να προσέρχεται στην καθορισμένη ώρα της
προπόνησης και να παρακολουθεί χωρίς διακοπή όλα τα μέρη της, όπως τα ορίζει
ο προπονητής.
- Κάθε αθλητής-τρια πρέπει να δηλώνει τη συμμετοχή του σε αγώνα τουλάχιστο
τρείς (3) μέρες νωρίτερα.
- Στους αγώνες εντός έδρας, ο αθλητής-τρια πρέπει να προσέρχεται 20' λεπτά
νωρίτερα, ενώ στους εκτός έδρας ανάλογα με τις οδηγίες του υπεύθυνου.
- Κάθε αθλητής-τρια υποχρεώνεται ανάλογα με το επίπεδο του, να παρουσιάζει
ποσοστά επιτυχίας στους αγώνες (είτε ατομικούς, είτε ομαδικούς).
- Κάθε αθλητής-τρια υποχρεώνεται να συμμετέχει στα εσωτερικά
πρωταθλήματα του συλλόγου.

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΠΟΙΝΕΣ

Αθλητής-τρια που :
1. Απουσιάσει αδικαιολόγητα από την προπόνηση της εβδομάδος,
2. Απουσιάσει από το 50% των προπονήσεων τρίων μηνών,
3. Δεν παρουσιαστεί ή έρθει καθυστερημένα σε αγώνα που έχει επιλεγεί να παίξει
(ισχύει και για τους αναπληρωματικούς)
4. Εγκαταλείψει ατομικό τουρνουά χώρις να ειδοποιήσει τους διοργανωτές ,
θα παραπέμπεται στο Δ.Σ. με πρόταση του προπονητή του, για ποινές από
μία αγωνιστική μέχρι και την διαγραφή του.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Κάθε αθλητής-τρια που τηρεί τον εσωτερικό κανονισμό,
1. Έχει δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις του σκακιστικού
εντευκτηρίου, όπως προπονήσεις, ομαδικούς και ατομικούς αγώνες, γιορτές,
εκδρομές κ.λ.π.
2. Δικαιούται τα φυλλάδια των προπονήσεων, ακόμη κι αν απουσιάζει
δικαιολογημένα.

3. Δικαιούται να χρησιμοποιεί την δανειστική βιβλιοθήκη, αρκεί να διατηρεί σε
καλή κατάσταση τα βιβλία.
4. Δικαιούται να χρησιμοποιεί τον χώρο του εντευκτηρίου και σε ώρες εκτός
προπονήσεων, αρκεί να τον διατηρεί καθαρό.
Αγαπητοί γονείς,
Γνωρίζετε όλοι ότι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με τα τμήματα Σκάκι στην
Τριανδρία, στηρίζεται στη δική σας συμβολή, στη δική μας θέληση και στο μεράκι
των παιδιών μας. Ας μην την αφήσουμε να πάει χαμένη, τόσο για όλους μας, αλλά
κυρίως για τα παιδιά μας. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να είσαστε συνεπείς στην
οικονομική σας συμβολή, η οποία βοηθάει και δίνει κάποια ανάσα στις μεγάλες
οικονομικές υποχρεώσεις.
Προπονητές και υπεύθυνοι των τμημάτων Σκάκι του Α.Ο.Δ.Τ. και του
Ο.Σ.ΤΡΙΑ.
Κώστας Γιουβαντσιούδης - Ειρήνη Μουσιάδου τηλ. 358-234
Γιάννης Λάζος τηλ. 863-841
Το Δ.Σ.

