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25 Σεπτεμβρίου 2019
Αγαπητοί συνάδελφοι,
με την έναρξη των πρωταθλημάτων θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα πιο κάτω :
α) Η στολή μας στο γήπεδο είναι μπλε τζιν ( χωρίς σχισίματα ), η μπλε φανέλα και το μπλε σακάκι του ΣΚΚΚ
β) Η Ε.Δ μας τόνισε ότι η αλλαγή θέσεων ( σημειωτή, χρονομέτρη, χειριστή 24΄΄) στο τραπέζι απαγορεύεται
αυστηρά και γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση του υπεύθυνου των ορισμών.
γ) Τα κωλύματα μας πρέπει να στέλλονται μέχρι την Κυριακή απόγευμα πριν την επόμενη αγωνιστική.
δ) Έχουμε υποχρέωση να ελέγχουμε την ιστοσελίδα της ΚΟΚ για τους ορισμούς μας. Τα παιχνίδια μπορεί να
αλλάξουν ακόμα και την Παρασκευή το απόγευμα.
ε) Ο σημειωτής αν θα κάνει DSS έχει υποχρέωση να προμηθευτεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα
χρησιμοποιήσει από τους υπεύθυνους των επαρχιών .
Υπεύθυνοι επαρχιών
Χάρης Φιλίππου, Άντης Βιολάρης (Λευκωσία)
Λένια Κωνσταντινίδου (Λεμεσό και Πάφο)
Άντρη Λουκά (Λάρνακα και Αμμόχωστο)
στ ) Όταν σε αγώνα κάποιος κριτής δεν παρουσιαστεί τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού για
U8,U10,U12,U14,U16,U18,B1,B2 και Γυναικών και τουλάχιστον 50 λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού για
τα υπόλοιπα επικοινωνούμε μαζί του άμεσα. Στην περίπτωση που δε θα έρθει, ειδοποιούμε αμέσως τους
υπεύθυνους για τους ορισμούς ( Χάρη 99660283 – Λευκωσία, Λένια 99464209 – Λεμεσό, Πάφο, Άντρη
99451748 – Λάρνακα, Αμμόχωστο) για την άμεση αντικατάσταση του.
ζ) Όταν οριστούμε σε αγώνα εκτός πόλης, ερχόμαστε σε επαφή με τον Α΄ διαιτητή για να διευθετήσουμε τη
μεταφορά μας. Εκεί όπου δεν είναι δυνατή η μεταφορά μας από τον Α διαιτητή θα κανονίσουμε να πάμε είτε με
τη Στατιστική αν υπάρχει, είτε με το όχημα μας. Αν είμαστε ορισμένοι περισσότεροι από 2 κριτές ο σημειωτής
έχει την ευθύνη να επικοινωνήσει με τους υπόλοιπους για διακανονισμό της μεταφοράς .
η) Στα γήπεδα μας υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη με ηλεκτρονικούς πίνακες κ συστήματα. Όσοι
συνάδελφοι δεν τα γνωρίζουν ή αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΣΚΚΚ
ώστε να πραγματοποιηθούν άμεσα επιμορφωτικές συναντήσεις στα συγκεκριμένα γήπεδα.
θ) Κάποιοι συνάδερφοι ζήτησαν επιμόρφωση και σε άλλα θέματα (Όπως για παράδειγμα DSS ) που δεν
το παρακολούθησαν στο προαγωνιστικό σεμινάριο. Όποιος ενδιαφέρεται για επιμόρφωση σε
οποιοδήποτε θέμα παρακαλούμε να μας στείλει ένα email με το όνομά του και το θέμα που θα ήθελε να
επιμορφωθεί.
Σας ευχόμαστε καλή μπασκετική χρονιά.
Δ.Σ. Συνδέσμου Κριτών

