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Θέμα: Μεταγραφές αθλητών έτους 2017
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ. 8 του «Κανονισμού Εγγραφών - Μεταγραφών της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών», το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η υποβολή
(κατάθεση) αίτησης μεταγραφής είναι:
1) Για οποιοδήποτε λόγο, πλην αυτού της αποδέσμευσης και με την επιφύλαξη των
περιπτώσεων των άρθρων 15,16 και 17 του κανονισμού, από 1 έως 15 Οκτωβρίου.
2) Για την περίπτωση μεταγραφής αθλητών που αποδεσμεύονται, από 16 έως 30 Οκτωβρίου.
Τα σωματεία θα πρέπει να προσέξουν τα παρακάτω:
 Ο ενδιαφερόμενος αθλητής υποβάλει αίτηση μεταγραφής προς την Ομοσπονδία μέσω
διαβιβαστικού εγγράφου του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί την μεταγραφή του ο αθλητής.
Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που
ασκούν την γονική μέριμνα σε αυτόν (άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Μεταγραφών).
 Ο αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση μεταγραφής, εφόσον δεν έχει τελειώσει η
αγωνιστική περίοδος, παραμένει και αγωνίζεται με το σωματείο από το οποίο μεταγράφηκε μέχρι
την λήξη της αγωνιστικής περιόδου (άρθρο 9 παρ. 2 του Κανονισμού μεταγραφών).
 Αθλητής που υπέβαλε αίτηση μεταγραφής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες πριν από
την έγκριση της μεταγραφής. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση
συγκρότησης της εθνικής ομάδας και αγώνων αυτής, οπότε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί να
επιτρέπει την συμμετοχή του υπό μεταγραφή αθλητή στους αγώνες της εθνικής ομάδας (άρθρο 9
παρ. 3 του Κανονισμού μεταγραφών).
Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που
θεμελιώνουν τον επικαλούμενο λόγο μεταγραφής (άρθρο 5 παρ. 3 του Κανονισμού μεταγραφών).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του νέου δελτίου είναι η αποστολή:
α) Αίτησης εγγραφής
β) Δύο πρόσφατων όμοιων φωτογραφιών (τύπου ταυτότητας)
γ) θεωρημένου αντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας
Η έκδοση του νέου δελτίου γίνεται στην αρχή του νέου έτους.
Σας αποστέλλουμε υποδείγματα αιτήσεων, τις οποίες – αν επιθυμείτε – μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για τις αιτήσεις μεταγραφών των αθλητών σας.
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