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Ό περί Κυπριακού 'Οργανισμού 'Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμψώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 22 του Ί972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Κυπριακού 'Οργά. Συνοπτικός 
νισμοΟ 'Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1972 και θα άνα τίτλος. 
γινώσκηται όμοΟ μετά του περί Κυπριακού 'Οργανισμού Αθλητισμού" 
Νόμου του 1969 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 41 τοϋ 1969. 

2 . Τό εδάφιον (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου δια του παρόν Τροποποίησις 
τος τροποποιείται ώς ακολούθως : το° άρθρου 6 

, „ . „ „ , „ , „ τοϋ <5ασικοΰ 
(α) Δια τής διαγραφής τής παραγράφου (ιγ) αυτού και τής νόμου. 

αντικαταστάσεως αυτής δια τής ακολούθου παραγράφου : 
«(ιγ) έπιβάλλη τάς καθωρισμένας ποινάς εις άθλητικάς 

ομοσπονδίας, σωματεία, αξιωματούχους ομοσπονδιών 
ή σωματείων, διαιτητάς και άθλητάς δι' οιανδή
ποτε παράβασιν τής έν ίσχύϊ αθλητικής νομοθεσίας 
και τών περί αθλητισμού διεθνών κανόνων και κανο-

' νισμών και τής περί αθλητισμού δεοντολογίας ώς καΐ 
δι' οιασδήποτε φύσεως άντιαθλητικήνσυμπεριφοράν'»' 

(β) διά τής έν τω τέλει του εδαφίου προσθήκης τών ακολούθων 
νέων παραγράφων : 
«(ιστ) άσκή πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν επί ομοσπονδιών, ώς 

και έπί σωματείων, αξιωματούχων ομοσπονδιών ή σω
ματείων, διαιτητών και αθλητών οσάκις τό καταστα
τικόν τής οικείας ομοσπονδίας δεν προβλέπη περί τής 
ύπ' αυτής ασκήσεως τοιαύτης δικαιοδοσίας' 

(ιζ) άσκή δευτεροβάθμιον δικαστικήν δικαιοδοσίαν δπως 
κρίνη καΐ άποφασίζη επί πάσης εφέσεως ήτις ήθελεν 
άσκηθή κατ' αποφάσεως τής οικείας ομοσπονδίας' 

(ιη) άσκή πρωτοβάθμιον δικαστικήν δικαιοδοσίαν δπως 
άποφασίζη οριστικώς και τελεσιδίκως επί πάσης αθλη
τικής δικαστικής υποθέσεως οσάκις τό καταστατικόν 
τής οικείας αθλητικής ομοσπονδίας δεν προβλέπη περί 
τής ύπ' αυτής ασκήσεως τοιαύτης δικαιοδοσίας' 

(ιθ) συνιστά οιασδήποτε έπιτροπάς, σώματα ή όργανα τών 
οποίων ή σύστασις ήθελε κριθή επιθυμητή' 

(κ) άναθέτη εις οιανδήποτε ύπ' αύτου συσταθεΐσαν έπι
τροπήν, όργανον ή σώμα τήν άσκησιν οιασδήποτε τών 
ύπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένων αύτώ αρμο
διοτήτων.». 
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Τροποποίησις 3 . Το εδάφιον (2) του άρθρου 19 τοϋ βασικού* νόμου δια του πά
του άρθρουΐ9 ρ5ντος τροποποιείται ώς ακολούθως : 
του δασικού ~ ^ ' ^ 
νόμου. (α) Δια της εις την παράγραφον (α) αύτοϋ και ευθύς μετά την 

λέξιν «πειθαρχίας» προσθήκης κόμματος και των λέξεων «της 
σχετικής δικονομίας». 

(β) Διά της προσθήκης της ακολούθου παραγράφου (β ) , της 
νυν υφισταμένης παραγράφου (β) άναγραμματιζομένης ώς 
παραγράφου (γ) : 

«(β') καθορίζοντας τάς έπιβλητέας ποινάς*». 

"Εναρξις 4 . Ή Ισχύς τού παρόντος Νόμου λογίζεται άρξαμένη την Ί3ην 
Ισχύος 'Οκτωβρίου 1970. 
τοΰ παρόντος 
Νόμου. 


