ΟΜΑΕ-ΕΠΑ

Εγκύκλιος Νο 1 – Αγωνιστικές Άδειες

Με κόκκινο εμφανίζονται οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη δημοσίευση στις 15/12/2014
EΓKYKΛIOΣ Nο 1 / 2015
ΘEMA: ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ KAI ΔIKAIOΛOΓHTIKA EKΔOΣHΣ
AΓΩNIΣTIKΩN AΔEIΩN KAI TYΠOI AΔEIΩN AYTOKINHTOY
H ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, υπεύθυνη και αρμόδια για την έκδοση δελτίων αθλητών των Σωματείων που υπάγονται στην Ομοσπονδία,
καθορίζει με την παρούσα εγκύκλιο τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έκδοση τους.
I.
ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ
A. Δικαιολογητικά έκδοσης δελτίου αθλητή
Η ΕΠΑ/ΟΜΑΕ εκδίδει δελτία αθλητή και άδειες διαγωνιζομένων σύμφωνα με τους ακόλουθους τύπους:
α. Τύπου ‘Γ’ ημερήσιο δελτίο αθλητή για εκδηλώσεις ατομικής χρονομέτρησης, regularity(*), αγώνες Drift μονά
περάσματα, 4Χ4 Trial, Wild Terrain, Trophy 4X4, Gymkana και Δεξιοτεχνίες αυτοκινήτων
β. Τύπου ‘Β’ ετήσιο δελτίο αθλητή, ότι και στo Τύπου ‘Γ’, συν εκδηλώσεις ατομικής επιτάχυνσης.
γ. Τύπου ‘Α’ για όλα τα είδη αγώνων αυτοκινήτου. Ειδικά για τους αγώνες Αντοχής 4Χ4 για την κατηγορία Ζ1
εκδίδεται Δελτίο Αθλητή Τύπου ‘Α’
δ. Τύπου ‘C’ μόνο για αγώνες ΚΑΡΤ (σύμφωνα με την Εγκ.1/15 ΚΑΡΤ)
* Μόνο για αγώνες regularity που έχουν την έγκριση της ΟΜΑΕ
Για την έκδοση νέου ή την ανανέωση προηγουμένου, δελτίου αθλητή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Κάθε αθλητής / αγωνιζόμενος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε Σωματείο της ΟΜΑΕ.
2. Ο αθλητής συμπληρώνει την έντυπη αίτηση με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και τις ιατρικές εξετάσεις και μαζί με μία
φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, την αστυνομική του ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησής του τα υποβάλει ηλεκτρονικά προς
την ΟΜΑΕ μέσω του διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης αγώνων. Για την ολοκλήρωση της υποβολής θα πρέπει να γίνει και
ηλεκτρονική κατάθεση του παραβόλου στην ΟΜΑΕ, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα η οποία παρέχει τα εχέγγυα
διαδικτυακής συναλλαγής (VISA κ.λπ.)
3. Το παράβολο έκδοσης δελτίου αθλητού κατατίθεται στον λογαριασμό της ΟΜΑΕ (Τράπεζα Πειραιώς αρ.λογ. 5055 051609 112
– ΟΜΑΕ).Η διαδικασία αυτή θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση του νέου διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης αγώνων.
4. Κάθε Σωματείο μπορεί επίσης να κάνει την παραπάνω διαδικασία για κάθε αθλητή του, αλλά σε κάθε περίπτωση
παραλαμβάνει την αίτηση με τις ιατρικές εξετάσεις και την φωτογραφία του επικολλημένη σε αυτήν, και πιστοποιεί ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, την εγκυρότητα των στοιχείων της αίτησης του αθλητή από την αστυνομική του ταυτότητα και το
δίπλωμα οδήγησης, το οποίο πρέπει να είναι έγκυρο και σε ισχύ (να μην έχει λήξει η διάρκεια ισχύος του διπλώματος).
5. Όλα τα δελτία αθλητή, ισχύουν για το ημερολογιακό έτος για το οποίο εκδόθηκαν, εφόσον η άδεια οδήγησης δεν έχει λήξει
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους ή δεν έχει αφαιρεθεί. Αν η άδεια οδήγησης λήγει πριν το τέλος του ημερολογιακού έτους, το
δελτίο αθλητή ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης της άδειας οδήγησης. Eφόσον ανανεωθεί η άδεια οδήγησης η αγωνιστική
άδεια επεκτείνεται από την ΕΠΑ/ΟΜΑΕ χωρίς οικονομική επιβάρυνση μέχρι το τέλος αυτού του έτους.
6. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για δύο έτη, αλλά με υποχρέωση για ετήσια ανανέωση μόνο από τον Παθολόγο και ακολουθούν
την ετήσια διαδικασία έκδοσης του δελτίου αθλητού. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές
γνωματεύσεις που εκδίδονται κατά νόμιμους τύπους, έχουν ίδια νομική ισχύ και κύρος ανεξάρτητα εάν εκδίδονται από ιδιώτες
ιατρούς (συμβεβλημένους ή μη με τον ΕΟΠΥΥ) ή από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. (Δημόσια νοσοκομεία, Στρατιωτικά
νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία) και Ν.Π.Ι.Δ.(ιδιωτικά θεραπευτήρια. (Νόμος 2725, άρθρο 2).
7. Όσοι αθλητές προσκομίσουν ιατρικές εξετάσεις κατά τους τρεις τελευταίους μήνες κάθε έτους, η ισχύς των εξετάσεων αυτών
θα είναι για ένα έτος και δεν θα απαιτηθούν νέες ιατρικές εξετάσεις από την αρχή της χρονιάς.
8. Όσον αφορά ανήλικο αθλητή για αγώνες καρτ, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό γέννησης και υπεύθυνη δήλωση των
γονέων ή του κηδεμόνα, ότι επιτρέπουν / ει την συμμετοχή του σε αγώνες καρτ.
9. Όσον αφορά αγώνες αυτοκινήτου και καρτ, ο αθλητής προσκομίζει την γνωμάτευση/ βεβαίωση της αίτησής του σφραγισμένη
από οφθαλμίατρο, παθολόγο, triplex καρδιάς για τους ανηλίκους έως 16 ετών και τεστ κοπώσεως για τους άνω των 40 ετών
αθλητές.
10. Το Σωματείο αποστέλλει την πρωτότυπη αίτηση με τις ιατρικές βεβαιώσεις και τη φωτογραφία επικολλημένη σε αυτήν στην
ΟΜΑΕ, κρατώντας αντίγραφο για το αρχείο του.
11. Η ΟΜΑΕ ακολούθως χορηγεί αριθμό μητρώου και εκδίδει το δελτίο αθλητή το οποίο αποστέλλει στο Σωματείο.
12. Για έκδοση ημερήσιου δελτίου Αθλητή κατηγορίας ‘Γ’ δηλ. για εκδηλώσεις ατομικής χρονομέτρησης, regularity, αγώνες Drift
μονά περάσματα, 4Χ4 Trial, Wild Terrain, Trophy 4X4, Gymkana και Δεξιοτεχνίες, ο αθλητής υποχρεούται να προσκομίσει
στον Οργανωτή την αίτηση Έκδοσης Δελτίου Αθλητού με το έντυπο ιατρικών εξετάσεων (Αίτηση Δελτίου Αθλητού & Ιατρικών
εξετάσεων), μόνο με την γνωμάτευση από Παθολόγο, μέχρι την ημέρα λήξεως των συμμετοχών του εκάστοτε αγώνα. Το
Σωματείο παραλαμβάνει την αίτηση, τις ιατρικές εξετάσεις και πιστοποιεί την εγκυρότητα των στοιχείων της αίτησης του
αθλητή από την αστυνομική του ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο πρέπει να είναι έγκυρο και σε ισχύ (να μην
έχει λήξει η διάρκεια ισχύος του διπλώματος). Το Σωματείο υποβάλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που συγκέντρωσε
(ιατρικές εξετάσεις, αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης) προς την ΟΜΑΕ μέσω του διαδικτυακού συστήματος
διαχείρισης αγώνων. Ο Αθλητής καταβάλλει το παράβολο για την έκδοση του ημερήσιου δελτίου Αθλητή στην ΟΜΑΕ μέσω
του διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης αγώνων. Εφόσον όλες οι παραπάνω διαδικασίες ολοκληρωθούν, το Σωματείο
ενημερώνει την ΕΠΑ/ΟΜΑΕ η οποία και δίνει την έγκρισή της για την συμμετοχή του εν λόγω αθλητή στον αγώνα για τον
οποίο θα εκδοθεί το ημερήσιο δελτίο.
B. Ψευδώνυμο
Xορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του EAK (άρθρα 47 και 120) και η χρησιμοποίησή του είναι υποχρεωτική για όλους
τους αγώνες που συμμετέχει ο αθλητής κατά τη διάρκεια ισχύος του δελτίου του, χωρίς να μπορεί να λάβει μέρος σε αγώνες
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με το όνομά του. Σε περίπτωση παράβασης ο κάτοχος της αδείας παραπέμπεται στα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ.
Tα ψευδώνυμα είναι αποκλειστικά και διατηρούνται στη διάθεση του κατόχου τους για μια πενταετία μετά τη λήξη της άδειας
με την οποία χορηγήθηκαν.
Γ. Παραλαβή άδειας διαγωνιζομένων / αθλητών φυσικών προσώπων
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν δελτίο αθλητή ή άδεια διαγωνιζομένου, πριν από την ημερομηνία που θα
χρειαστούν, οφείλουν να μεριμνήσουν για την έγκαιρη κατάθεση των δικαιολογητικών τους. Το δελτίο/άδεια χορηγείται από
την ΕΠΑ/ΟΜΑΕ το αργότερο εντός 10 εργασίμων ημερών από την παραλαβή των δικαιολογητικών. Για παράδοση μέσω του
σωματείου του, υπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την αποστολή των δικαιολογητικών και την παραλαβή του δελτίου
αφού εκδοθεί από την ΕΠΑ/ΟΜΑΕ. Eάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί, μπορεί να παραλάβει το δελτίο του με ειδικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνσή του, αρκεί να το δηλώσει μαζί με τα δικαιολογητικά έκδοσης του δελτίου και να επιβαρυνθεί με
τις δαπάνες αποστολής του.
Δ. Aπώλεια, κλοπή, καταστροφή άδειας Διαγωνιζομένων / Aγωνιζομένων
Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου Αθλητή και μετά από σχετική υπεύθυνη δήλωση, εκδίδεται αντίγραφο αυτού από την
EΠA/ΟΜΑΕ με την καταβολή σχετικού παραβόλου αντικατάστασης, (βλέπε εγκύκλιο 3).
E. Δελτίο/Άδεια διαγωνιζομένου Nομικού ή Φυσικού Προσώπου
Eφόσον ως διαγωνιζόμενος εγγράφεται Nομικό Πρόσωπο η άδεια διαγωνιζομένου εκδίδεται με αίτησή του, απ' ευθείας στην
ΕΠΑ/ΟΜΑΕ και υπογράφεται από αυτόν που έχει το δικαίωμα νόμιμης εκπροσώπησής του, όπως αυτή προκύπτει από τα
συστατικά έγγραφα του Nομικού Προσώπου (εταιρικό, καταστατικό κλπ). Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος είναι
υποχρεωμένος να προσκομίσει στην EΠΑ/ΟΜΑΕ βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το φυσικό πρόσωπο που θα τον
εκπροσωπεί στους αγώνες, με δικαίωμα υπογραφής τυχόν ενστάσεων, εφέσεων κλπ.
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο τότε υποβάλλει την αίτησή του αυτοπροσώπως και
αναλαμβάνει ο ίδιος τα δικαιώματα υποβολής ενστάσεων, εφέσεων κλπ. Tο Φυσικό ή Nομικό πρόσωπο δικαιούται να
προσθέσει στην άδεια διαγωνιζομένου τη λέξη “αγωνιστική ομάδα” ή αγγλιστί “Team” (π.χ. Παπαδόπουλος Team ή Pan
Team).
Z. Δικαίωμα των Σωματείων να αναφέρονται στον πίνακα συμμετοχών
Τα εγκεκριμένα σωματεία από την EΠΑ/ΟΜΑΕ πρέπει να αναφέρονται στον πίνακα των συμμετεχόντων, παραπλεύρως του
συμμετέχοντος αθλητή του σωματείου τους, καθώς και στα επιμέρους και τελικά αποτελέσματα του αγώνα.
II.

EYPΩΠAΪKO ΣYΣTHMA AΔEIΩN AYTOKINHTOY

ΓENIKEΣ APXEΣ
1. Για τη συμμετοχή κατόχου άδειας που εκδόθηκε από Aθλητική Aρχή ενός κράτους-μέλους σε αγώνα που οργανώνεται σε
άλλο κράτος-μέλος, ο ενδιαφερόμενος πρέπει, εκτός από την αγωνιστική του άδεια, να είναι εφοδιασμένος και με βεβαίωση
της Aθλητικής Aρχής της χώρας του που να βεβαιώνει ότι είναι ασφαλισμένος έναντι κινδύνων για προσωπικό ατύχημα και
για κάθε είδους ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ως και για τον επαναπατρισμό του.
H βεβαίωση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή ξεχωριστού εγγράφου ή τη μορφή πιστοποίησης επάνω στην ίδια την άδεια.
2. Kάθε πολίτης κράτους-μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αιτήσει έκδοση άδειας διαγωνιζομένου και οδηγού από
την Aθλητική Aρχή οποιουδήποτε κράτους-μέλους, αρκεί να αποδείξει ότι κατοικεί σ’ αυτό το κράτος και να δηλώσει ότι δεν
κατέχει άδεια από άλλη Aθλητική Aρχή.
3. Oι διοικητικές ποινές που επιβάλλονται από την Aθλητική Aρχή ενός κράτους-μέλους εφαρμόζονται υποχρεωτικά και από τις
Aθλητικές Aρχές όλων των κρατών-μελών.
4. Σε μελλοντικά στάδια της ενοποίησης του συστήματος θα εφαρμοσθεί κεντρικό μηχανογραφημένο αρχείο καταγραφής των
αδειών και των πειθαρχικών αποφάσεων, ευθυγράμμιση των παραβόλων έκδοσης αδειών και ενιαία υποχρεωτικά
ασφαλιστική κάλυψη για όλη την Eυρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην απαιτείται πλέον η έκδοση ιδιαίτερης βεβαίωσης
ασφάλισης.
III.

ΛΟΙΠΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ
EKΔIΔONTAI ή XOPHΓOYNTAI AΠO THN ΕΠΑ/ΟΜΑΕ

― Άδεια καταλληλότητας πίστας ή κλειστού χώρου για τη διοργάνωση αγώνων.
― Tαυτότητες Kριτών - Στελεχών.
― Tαυτότητες Δημοσιογράφων για τον Xερσαίο Mηχανοκίνητο Aθλητισμό.
― Έγκριση τύπου οχήματος
― Tαυτότητα τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων (ΔΤΤ)
― Xορήγηση αντιγράφων HOMOLOGATION
― Άδειες τέλεσης αγώνα
― Έγγραφή αγώνα στο Eθνικό, Eυρωπαϊκό και Διεθνές Hμερολόγιο.
(H αναφορά είναι ενδεικτική).
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IV.
TAYTOTHTA ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΜΕ
XEPΣAIOY MHXANOKINHTOY AΘΛHTIΣMOY

H OMAE έχει θεσπίσει την έκδοση Ταυτότητας δημοσιογράφου/φωτορεπόρτερ/εικονολήπτη (ΜΜΕ), εξειδικευμένου στον
χερσαίο μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν εγγράφως στην ΟΜΑΕ για την εγγραφή τους στο αντίστοιχο μητρώο για την
έκδοση της παραπάνω ταυτότητας, με την προσκόμιση βεβαίωσης επαγγελματικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένο μέσο, ή
με προσκόμιση αποκομμάτων, εάν πρόκειται για Πρακτορείο ή για άτομο που δεν έχει εξαρτημένη (υπαλληλική) σχέση με
κάποιο ΜΜΕ.
H εγγραφή στο μητρώο της ΟΜΑΕ παρέχει στους δημοσιογράφους τα πιο κάτω πλεονεκτήματα:
• Παραλαβή των δελτίων Τύπου της ΟΜΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν.
• Πρόσκληση στις οποιεσδήποτε συνεντεύξεις τύπου που διοργανώνονται από την ΟΜΑΕ.
• Διευκολύνσεις για τη διαπίστευσή τους και πρόσβαση στις αίθουσες Τύπου των διαφόρων εθνικών διοργανώσεων του
χερσαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού και ειδικές διευκολύνσεις για τη διαπίστευσή τους στα γραφεία Τύπου των μεγάλων
διεθνών διοργανώσεων.
Στο μητρώο ΜΜΕ της ΟΜΑΕ εγγράφονται μόνο φυσικά πρόσωπα, μέλη ή μη των σχετικών Ενώσεων, που ασχολούνται με
τον χερσαίο μηχανοκίνητο αθλητισμό, βάσει βεβαίωσης του ΜΜΕ στο/για το οποίο εργάζονται (τηλεοπτικός/ραδιοφωνικός
σταθμός, έντυπο, site, κ.λπ.) και όχι τα ίδια τα ΜΜΕ συνολικά.
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