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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης με βάση τις εξουσίες που του 
παρέχονται από το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της ΚΟΠΕ και έχοντας υπόψη τους 
Κανονισμούς των FIVB και CEV όπως και τους Διεθνείς Κανονισμούς Παιδιάς, προκηρύσσει για την 
αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018 τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα ΟΠΑΠ αγοριών και κοριτσιών U 18, U 16 και 
U 14. 
 
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

α. Κάθε σωματείο μπορεί να λάβει μέρος σε κάθε πρωτάθλημα με μία ( 1 ) μόνο ομάδα του. 
 

β. Τα πρωταθλήματα είναι κοινά για όλες τις ομάδες της ΚΟΠΕ και κάθε σωματείο μπορεί να 
 δηλώσει συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα επιθυμεί.  
 
γ. Υπενθυμίζεται ότι σωματείο που δεν θα λάβει μέρος στα πρωταθλήματα της κατηγορίας του και 
 σε όλους τους αγώνες αυτών θα υπόκειται σε κυρώσεις που μπορεί να φθάσουν μέχρι και τον 
 αποκλεισμό του από την επιχορήγηση του ΕΣΥΑΑ ή και την επιχορήγηση του από το ποσό του 
 στοιχήματος . 

 
 δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο σωματείο πράγματι 

 λόγω εξαιρετικών περιστάσεων δεν μπορεί να λάβει μέρος σε κάποιο των πρωταθλημάτων 
 μπορεί να του παραχωρήσει  άδεια μη συμμετοχής για την αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018. 

 
2. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
 

α. Η προσέλευση σε όλους τους αγώνες της διοργάνωσης είναι υποχρεωτική. 
 

 β.  Σε περίπτωση που ομάδα αδικαιολόγητα δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε αγώνα που έχει 
 οριστεί ή αποχωρήσει από αγώνα πριν την κανονική λήξη του παραπέμπεται στην Δικαστική 
 Επιτροπή της ΚΟΠΕ η οποία υποχρεωτικά επιβάλλει τις πιο κάτω ποινές. 

 

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

 
Μηδενισμός στον αγώνα, καταβολή των εξόδων διαιτησίας του αγώνα, χρηματικό πρόστιμο    
€ 500,00 και αφαίρεση 2 βαθμών από την βαθμολογία του στο τρέχον πρωτάθλημα 
  

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

 
Αποκλεισμός από την συνέχεια της διοργάνωσης, μηδενισμός σε όλους τους αγώνες της 
διοργάνωσης, κατάταξη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, καταβολή των εξόδων 
διαιτησίας του αγώνα και χρηματικό πρόστιμο € 500,00 
 

 
3. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ  
 

 α. Μηδενισμός ομάδας σε κάποιο αγώνα σημαίνει την κατακύρωση του υπέρ της αντίπαλης με τον       
  μέγιστο αριθμό σετ και πόντων που προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη και χωρίς η 
  μηδενιζόμενη ομάδα να παίρνει τον βαθμό ή βαθμούς που κανονικά θα έπαιρνε ως ηττημένη. 
 
 β. Σε περίπτωση μηδενισμού ομάδας ( και σε περιπτώσεις εκτός των αναφερομένων στην    
  παράγραφο 2 της παρούσας ) ο μηδενισμός θα συνοδεύεται και με αφαίρεση ενός ( 1 ) βαθμού 
  από την βαθμολογία της ομάδας στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  



 
 4.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  
  

α. Δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα έχουν όλα τα ενεργά σωματεία της ΚΟΠΕ 
 δηλαδή τα ΟΜΟΝΟΙΑ, Α. Ε. ΚΑΡΑΒΑ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ΠΑΦΙΑΚΟΣ, ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 
 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡ., ΑΠΟΕΛ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, Ε. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ, 
 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ, ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΥΛΑΣ, Α. Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ, 
 Α. Π. Ο. ΚΥΠΡΟΥ, ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΕΛ, Α. Ε. ΚΙΤΙΟΝ, ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ, 
 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΚΑΤΩ ΒΑΡΩΣΙΩΝ, ΕΝΩΣΗ NΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,  ΑΝΟΡΘΩΣΗ 
 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ, ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ, Ν.Ο.ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ, 
           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΡΙΟΥ και ΛΕΟΝΤΑΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ.    

 
β. Τα σωματεία συμφωνούν με όλους τους όρους και διατάξεις της παρούσας Προκήρυξης, 
 των Εσωτερικών Κανονισμών και του Καταστατικού της ΚΟΠΕ και δηλώνουν ανέκκλητα 
 ότι δεσμεύονται πλήρως από αυτούς. Ομοίως αποδέχονται ότι οποιαδήποτε παράβαση 
 των πιο πάνω αποτελεί παράπτωμα και το υπαίτιο σωματείο θα παραπέμπεται στην 
 Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.  

 
 γ. Τα σωματεία δεσμεύονται και συμφωνούν επίσης ότι θα σέβονται το Φίλαθλο Πνεύμα 
  και το Τίμιο Παιχνίδι – Fair Play σ’ όλες τους τις μορφές και θα λαμβάνουν μέρος σε όλες 
  τις διοργανώσεις πάντα με τις καλύτερες και πιο δυνατές τους ομάδες. 

 
 4.2 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ  

 
  Στη δήλωση συμμετοχής κάθε σωματείου πρέπει να αναφέρονται το όνομα του σωματείου, το 
  υπεύθυνο για τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα άτομο του σωματείου με τα στοιχεία επικοινωνίας 
  του, τα πρωταθλήματα στα οποία το σωματείο θα λάβει μέρος και οι αίθουσες τις οποίες οι 
  ομάδες του θα χρησιμοποιούν ως έδρα.  
 
 4.3   ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 
  

α. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα U 18 έχουν αθλητές και αθλήτριες που 
 γεννήθηκαν από 01.01.2000 και μετά ενώ κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα θα μπορεί να 
 χρησιμοποιεί και ένα ( 1 ) αθλητή ή αθλήτρια ηλικίας μέχρι 19 χρόνων δηλαδή αθλητές 
 και αθλήτριες που γεννήθηκαν από 01.01.1999 και μετά.       
β. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα U 16 έχουν αθλητές και αθλήτριες που 
 γεννήθηκαν από 01.01.2002 και μετά.       
γ. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα U 14 έχουν αθλητές και αθλήτριες που 
 γεννήθηκαν από 01.01.2004 και μετά.       
 

 
 4.4 ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

  
 α. Τα πρωταθλήματα U 18 θα αρχίσουν το Σάββατο 07.10.2017, τα πρωταθλήματα U 16 
  και U 14 θα αρχίσουν το Σάββατο 04.11.2017 και όλα θα τελειώσουν με τους         
  τελευταίους τους αγώνες και ειδικότερα με την επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο 
  της ΚΟΠΕ των τελικών βαθμολογικών τους κατατάξεων. 
 β. Η ΚΟΠΕ μπορεί να αλλάξει τις πιο πάνω ημερομηνίες εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την 
  ομαλότερη και καλύτερη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων. 

 
4.5  ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  
   
 α. Όλες οι ημέρες θεωρούνται αγωνιστικές, τα πρωταθλήματα θα διεξάγονται κατά κύριο 
  λόγο Σάββατο και Κυριακή μη αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης μέρας και οι    
  ημερομηνίες διεξαγωγής τους θα σας κοινοποιηθούν αργότερα.  
 β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ μπορεί να αλλάξει τις μέρες διεξαγωγής των    
  αγώνων εάν κριθεί σκόπιμο για την ομαλότερη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων ή την 
  καλύτερη προβολή του αθλήματος.  

 
  
 
 
4.6 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ  
  



 Οι ώρες έναρξης των αγώνων θα σας κοινοποιηθούν με το αγωνιστικό πρόγραμμα και η ΚΟΠΕ 
 μπορεί να τις τροποποιεί όποτε κρίνει ότι αυτό χρειάζεται για την ομαλότερη διεξαγωγή των 
 πρωταθλημάτων ή την καλύτερη προβολή του αθλήματος.   

 
4.7  ΓΗΠΕΔΑ ΟΜΑΔΩΝ   

  
Οι αγώνες θα διεξάγονται στις αίθουσες που τα σωματεία θα δηλώσουν ως έδρες ( αναφέρονται 
πιο κάτω ) και τα τελευταία αναλαμβάνουν το κόστος χρήσης των γηπέδων αυτών : 

 
  Αγόρια 
    
  Ανόρθωση    - Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο Λεμεσός  
  Παφιακός    - Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου Πάφος 
  Νέα Σαλαμίνα    - Γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου Λεμεσός 
  Α. Ε. ΚΑΡΑΒΑ    - Λύκειο Πολεμιδιών Λεμεσός  
  Αναγέννηση Δερύνειας   - Αίθουσα Δερύνειας 
  Ολυμπιάδα Νεάπολης   - Γυμν. Ακρόπολης(Νεάπολη–Επιστροφή) Λευκωσία 
  Ε. Ν. Παραλιμνίου    - Γυμνάσιο Παραλιμνίου 
  Εθνικός Λατσιών   - Γυμνάσιο Λατσιών 
  Φοίνικας Πύλας            - Αίθουσα Πύλας 
  Ομόνοια     - Γυμνάσιο Ανθούπολης Λευκωσία 
  Ολυμπιάς Φρενάρους   - Λύκειο Φώτη Πίττα Φρέναρος  
  Α. Ο. Διόνυσος    - Γυμνάσιο Έμπας 
  ΑΠΟΕΛ    - Γυμνάσιο Αγλαντζιάς Λευκωσία    
  Άρης Πολεμίου   - Γυμνάσιο Πολεμίου 
 Α. Π. Ο. ΚΥΠΡΟΥ   - Αίθουσα Πανεπιστημίου Κύπρου 

ΛΕΟΝΤΑΣ Λιβαδιών   - Αίθουσα Λυκείου Λιβαδιών     
   
  Κορίτσια  
  
  Ανόρθωσις     - Αθλητικό Κέντρο Ανόρθωσης (ΑΤΙ) Λευκωσία 
  ΑΕΛ                    -          Αίθουσα ΑΕΛ Λεμεσός  
  Παφιακός     -          Τεχνική Σχολή / Γυμνάσιο Αγ. Θεοδώρου Πάφος 
  Απόλλων     -          Αίθουσα Απόλλωνα Λεμεσός  
  Ολυμπιάδα Νεάπολης   -          Γυμν. Ακρόπολης(Νεάπολη-Επιστροφή) Λευκωσία 

 Α. Ε. ΚΙΤΙΟΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ   -          Τεχνική Σχολή Λάρνακα 
  ΘΟΙ Αυγόρου     -          Τεχνική Σχολή Αυγόρου 
  Φοίνικας Πύλας            - Αίθουσα Πύλας 
  Εθνικός Λατσιών   -          Γυμνάσιο Λατσιών 
  Αναγέννηση Δερύνειας  -         Αίθουσα Δερύνειας 
  Άρης Πολεμίου    -          Γυμνάσιο Πολεμίου 
  Μαραθώνας Κάτω Βαρωσίων  -          Λύκειο Βεργίνας Λάρνακα 
  Ε. Ν. Αγίου Αθανασίου  -          Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Λεμεσός 
  Νέα Σαλαμίνα    - Γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου Λεμεσός 
  Ανόρθωση Πετόσφαιρα    -          Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο Λεμεσός  
  Πανιδαλιακός     -          Λύκειο Ιδαλίου 
  Ναυτικός Όμιλος Λακατάμειας  -          Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμεια 
  Ροτσίδης Μάμμαρι   - Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς 
  Δικέφαλος Γερίου   - Γυμνάσιο Ιωνά – Κολοκάση Γερίου 
  Αχιλλέας Καιμακλίου   - Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας 
  Ομόνοια    - Γυμνάσιο Ανθούπολης Λευκωσία 
  Α. Π. Ο. ΚΥΠΡΟΥ   - Αίθουσα Πανεπιστημίου Κύπρου 
  Ολυμπιάς Φρενάρους   - Λύκειο Φώτη Πίττα Φρέναρος 
  Α. Ο. Διόνυσος    - Γυμνάσιο Έμπας   
   Ε. Ν. Παραλιμνίου    - Γυμνάσιο Παραλιμνίου 
  ΛΕΟΝΤΑΣ Λιβαδιών   - Αίθουσα Λυκείου Λιβαδιών 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4.8 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   
 
       α. Ύψος φιλέ – δικτύου : 
 
   1. Πρωτάθλημα αγοριών U 18    :   2.43 μ. 
   2. Πρωτάθλημα αγοριών U 16   :   2.38 μ. 
   3. Πρωτάθλημα αγοριών U 14   :   2.33 μ. 

    4.    Πρωτάθλημα κοριτσιών U 18   :   2.24 μ. 
  5. Πρωτάθλημα κοριτσιών U 16   :   2.20 μ. 
  6. Πρωτάθλημα κοριτσιών U 14   :   2.16 μ. 

         
       β. Μπάλες :  
                                   Οι αγώνες θα διεξάγονται με μία εκ των ΜIKASA MVA 200 ή GALA BV     
                                   5591S και η γηπεδούχος ομάδα έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τύπο της 
                                   μπάλας του αγώνα με την ταυτόχρονη υποχρέωση να παραχωρήσει στο 
                                   φιλοξενούμενο σωματείο τουλάχιστον έξι ( 6 ) μπάλες ίδιου τύπου σε καλή 
                                   κατάσταση για την προθέρμανση της.  
 

                        Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω το υπαίτιο σωματείο μετά από αναφορά 
  του διαιτητή ή του αντίπαλου σωματείου παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή όπου 
  εάν κριθεί ένοχο τιμωρείται με χρηματική ποινή € 250,00. 

 
 γ.         Σετ – πόντοι :  
 

1. Πρωταθλήματα αγοριών και κοριτσιών U 18 
 
 Οι αγώνες θα κρίνονται στα 3 νικηφόρα σετ των 25 πόντων με απαραίτητη διαφορά 

2 πόντων χωρίς όριο ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας 2 – 2 σετ το νικητήριο τρίτο σετ 
θα κρίνεται στους 15 πόντους με απαραίτητη διαφορά δύο 2 πόντων χωρίς όριο.    

 
2. Πρωταθλήματα αγοριών και κοριτσιών U 16 και U 14 

 
 Οι αγώνες θα κρίνονται στα 2 νικηφόρα σετ των 25 πόντων με απαραίτητη διαφορά 

2 πόντων χωρίς όριο ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας 1 – 1 σετ το νικητήριο τρίτο σετ 
θα κρίνεται στους 15 πόντους με απαραίτητη διαφορά δύο 2 πόντων χωρίς όριο.    

 
 4.9   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
  α. Πρωταθλήματα αγοριών και κοριτσιών U 18 : 
 
   1.  Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος 
    καθορίζεται από τους βαθμούς που κέρδισαν με βάση τους κερδισμένους και 
    χαμένους αγώνες που έδωσαν. 
 
   2.  Σε κάθε αγώνα οι ομάδες κερδίζουν βαθμούς σύμφωνα με τα πιο κάτω  
 
    •  Ο νικητής αγώνα με 3 : 0 ή 3 : 1 κερδίζει 3 βαθμούς   
    •  Ο νικητής αγώνα με 3 : 2 κερδίζει 2 βαθμούς   
    •  Ο ηττημένος αγώνα με 3 : 2 κερδίζει 1 βαθμό   
    •  Ο ηττημένος αγώνα με 3 : 0 ή 3 : 1 δεν κερδίζει βαθμό ( 0 βαθμοί )  
 
   3.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον συνολικό αριθμό βαθμών που κέρδισαν δύο ή 
    περισσότερες  ομάδες, αυτές θα κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά ανάλογα με 
    τον συνολικό αριθμό των νικών κάθε ομάδας με την ομάδα που έχει τις       
    περισσότερες νίκες να προηγείται.  
 

4.        Σε περίπτωση που οι ομάδες έχουν τον ίδιο αριθμό νικών θα κατατάσσονται 
 ανάλογα με την διαφορά μεταξύ των κερδισμένων και χαμένων σετ κάθε ομάδας 
 στο σύνολο τους, με την ομάδα που έχει την μεγαλύτερη διαφορά να προηγείται. 

 
 

 
   5.  Σε περίπτωση που η ισοβαθμία συνεχίζεται οι ομάδες θα κατατάσσονται   
    ανάλογα με το κλάσμα που προκύπτει από την διαίρεση των κερδισμένων με τα 



    χαμένα σετ κάθε ομάδας στο σύνολο τους, με την ομάδα που έχει το μεγαλύτερο 
    κλάσμα να προηγείται. 
 

  6.  Σε περίπτωση που η ισοβαθμία συνεχίζεται οι ομάδες θα κατατάσσονται     
  ανάλογα με τον αριθμό των νικών κάθε ομάδας στους μεταξύ τους αγώνες με την 
  ομάδα που έχει τις περισσότερες νίκες να προηγείται. 

  
  7. Σε περίπτωση που οι ομάδες έχουν τον ίδιο αριθμό νικών θα κατατάσσονται 

  ανάλογα με την διαφορά μεταξύ των κερδισμένων και χαμένων σετ κάθε ομάδας 
  στους μεταξύ τους αγώνες, με την ομάδα που έχει την μεγαλύτερη διαφορά να 
  προηγείται. 

  
  8.  Σε περίπτωση που η ισοβαθμία συνεχίζεται οι ομάδες θα κατατάσσονται     

  ανάλογα με το κλάσμα που προκύπτει από την διαίρεση των κερδισμένων με τα 
  χαμένα σετ κάθε ομάδας στους μεταξύ τους αγώνες, με την ομάδα που έχει το 
  μεγαλύτερο κλάσμα να προηγείται. 

 
  9.  Σε περίπτωση που η ισοβαθμία συνεχίζεται θα διεξάγεται αγώνας / αγώνες  

  κατάταξης ( μπαράζ ) σε ουδέτερο γήπεδο, με όρους που θα ορίζει η ΚΟΠΕ.  
 
  β. Πρωταθλήματα αγοριών και κοριτσιών U 16 και U 14 : 
 
   1.  Η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων καθορίζεται από τους πόντους που 
    κέρδισαν με βάση τους κερδισμένους και χαμένους αγώνες που έδωσαν. 
 

   2.  Η νικήτρια ομάδα κάθε αγώνα παίρνει δυο ( 2 ) πόντους και η ηττημένη ένα ( 1 ) 
 
   3.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον συνολικό αριθμό βαθμών που κέρδισαν δύο ή 
    περισσότερες  ομάδες, αυτές θα κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά ανάλογα με 
    τον συνολικό αριθμό των νικών κάθε ομάδας με την ομάδα που έχει τις       
    περισσότερες νίκες να προηγείται.  
 

  4. Σε περίπτωση που οι ομάδες έχουν τον ίδιο αριθμό νικών θα κατατάσσονται 
  ανάλογα με την διαφορά μεταξύ των κερδισμένων και χαμένων σετ κάθε ομάδας 
  στο σύνολο τους, με την ομάδα που έχει την μεγαλύτερη διαφορά να προηγείται. 

 
   5.  Σε περίπτωση που η ισοβαθμία συνεχίζεται οι ομάδες θα κατατάσσονται   
    ανάλογα με το κλάσμα που προκύπτει από την διαίρεση των κερδισμένων με τα 
    χαμένα σετ κάθε ομάδας στο σύνολο τους, με την ομάδα που έχει το μεγαλύτερο 
    κλάσμα να προηγείται. 
 

  6.  Σε περίπτωση που η ισοβαθμία συνεχίζεται οι ομάδες θα κατατάσσονται     
  ανάλογα με τον αριθμό των νικών κάθε ομάδας στους μεταξύ τους αγώνες με την 
  ομάδα που έχει τις περισσότερες νίκες να προηγείται. 

  
  7. Σε περίπτωση που οι ομάδες έχουν τον ίδιο αριθμό νικών θα κατατάσσονται 

  ανάλογα με την διαφορά μεταξύ των κερδισμένων και χαμένων σετ κάθε ομάδας 
  στους μεταξύ τους αγώνες, με την ομάδα που έχει την μεγαλύτερη διαφορά να 
  προηγείται. 

  
  8.  Σε περίπτωση που η ισοβαθμία συνεχίζεται οι ομάδες θα κατατάσσονται     

  ανάλογα με το κλάσμα που προκύπτει από την διαίρεση των κερδισμένων με τα 
  χαμένα σετ κάθε ομάδας στους μεταξύ τους αγώνες, με την ομάδα που έχει το 
  μεγαλύτερο κλάσμα να προηγείται. 

 
  9.  Σε περίπτωση που η ισοβαθμία συνεχίζεται θα διεξάγεται αγώνας / αγώνες  

  κατάταξης ( μπαράζ ) σε ουδέτερο γήπεδο, με όρους που θα ορίζει η ΚΟΠΕ.  
 
 
 
 
 

  
 



4.10 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ  
    
 Τα σωματεία αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα διακίνησης από και προς τους αγώνες τους.       
 
 4.11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ    

 
 Οι διοργανώσεις θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις όπως αναλυτικά αναφέρεται πιο κάτω :   
 
 ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ   
 

Οι ομάδες τοποθετούνται στους πιο κάτω ομίλους ανά πρωτάθλημα, για τον καταρτισμό των οποίων 
έχει ληφθεί υπόψη τόσο η συνολική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στα αντίστοιχα πρωταθλήματα 
των τριών τελευταίων περιόδων ( 2014 – 2017 ) όσο και η γεωγραφική κατανομή των ομάδων, με την 
ΚΟΠΕ να προσπαθεί να δημιουργήσει όσο το δυνατόν πιο ισοδύναμους τόσο από πλευράς 
δυναμικότητας όσο και από πλευράς μετακινήσεων ομίλους.  
 

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΟΡΙΩΝ U 18       
 

Α/Α Α’ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ 

1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

2 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

3 Ε. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 

4 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠ. ΠΑΦΙΑΚΟΣ 

5 Α. Ε. ΚΑΡΑΒΑ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 

6 ΑΠΟΕΛ Α. Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΣ 

7 ΟΜΟΝΟΙΑ  

 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ U 18       
 

Α/Α Α’ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ Δ’ ΟΜΙΛΟΣ 

1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΑΦΙΑΚΟΣ ΑΕΛ 

2 ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ Α. Ε. ΚΙΤΙΟΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ. 

3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΡΟΤΣΙΔΗΣ 

4 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΝ. Ν. ΑΓ. ΑΘ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠ. 

5 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ   ΟΜΟΝΟΙΑ 

 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ U 14 ΚΑΙ U 16       
 

Α/Α Α’ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ 

1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

2 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΦΙΑΚΟΣ 

3 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 

4 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠ. Α. Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΣ 

5 ΦΟΙΝΙΚΑΣ  ΑΡΗΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ 

6 Ε. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ 

7 ΛΕΟΝΤΑΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ Α. Π. Ο. ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ U 14 ΚΑΙ U 16       
 

Α/Α Α’ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΟΜΙΛΟΣ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ Δ’ ΟΜΙΛΟΣ 

1 ΠΑΦΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ. 

2 Α. Ε. ΚΙΤΙΟΝ ΕΝ. Ν. ΑΓ. ΑΘ. ΑΕΛ ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ 

3 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

4 Α. Ο. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠ. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

5 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ 

6 Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Α. Π. Ο. ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΟΝΤΑΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ 

 
 
 
 
 



 
 
Οι ομάδες αγωνίζονται μεταξύ τους ανά όμιλο σε δύο γύρους με τον αγώνα του πρώτου γύρου να 
διεξάγεται στην έδρα της μιας ομάδας και τον αγώνα του δεύτερου γύρου στην έδρα της άλλης και το 
αγωνιστικό πρόγραμμα κάθε ομίλου θα καθοριστεί με βάση τον πίνακα Berger.  
 
Στα πρωταθλήματα U 14 και U 16 οι αγώνες των δύο ηλικιών θα διεξάγονται την ίδια μέρα με τους 
αγώνες U 14 να προηγούνται των αγώνων U 16.  

  
 ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ 
 

Με τη λήξη της πρώτης φάσης θα διεξαχθεί η δεύτερη και τελική φάση για κάθε πρωτάθλημα με 
αγώνες κυπέλλου ( διπλοί αγώνες εντός και εκτός έδρας ) όπως πιο κάτω : 
 

 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΟΡΙΩΝ U 18       
 
 Θέσεις 1 – 8  
 
 Οι τέσσερεις πρώτες ομάδες των δύο ομίλων αγωνίζονται μεταξύ τους σε ζευγάρια ως ακολούθως : 
 
 Α 1 – Β 4, Α 2 – Β 3, Β 1 – Α 4 και Β 2 – Α 3 ( οι αγώνες θα διεξαχθούν με αυτή τη σειρά )    
 
 Οι τέσσερεις νικητές κληρώνονται τυχαία μεταξύ τους και αγωνίζονται για την πρόκριση των 2 νικητών 
 στον τελικό γύρο για τον πρωταθλητή, με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την τρίτη θέση. Η σειρά 
 των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με κλήρωση. 
 
 Ομοίως οι τέσσερεις ηττημένοι κληρώνονται τυχαία μεταξύ τους και αγωνίζονται για την πρόκριση των 
 2 νικητών στον τελικό γύρο για την πέμπτη θέση, με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την έβδομη. Η 
 σειρά των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με  κλήρωση. 
 
 Θέσεις 9 – 12  
 
 Οι ομάδες που κατέλαβαν τις πέμπτη και έκτη θέση των ομίλων αγωνίζονται μεταξύ τους : 
 
 Α 5 – Β 6 και Β 5 – Α 6 ( οι αγώνες θα διεξαχθούν με αυτή τη σειρά )    
 
 Οι δύο νικητές θα αγωνιστούν για την ένατη θέση και οι δύο ηττημένοι για την ενδέκατη με την σειρά 
 των αγώνων αυτών να καθορίζεται με κλήρωση. 
 
 Θέση 13η  
 
 Η ομάδα που με τη λήξη της πρώτης φάσης θα καταλάβει την έβδομη θέση του πρώτου ομίλου 
 αυτόματα τοποθετείται στην 13η θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του πρωταθλήματος   
 
   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ U 18       
 
 Θέσεις 1 – 8  
 
 Οι δύο πρώτες ομάδες των τεσσάρων ομίλων αγωνίζονται μεταξύ τους σε ζευγάρια ως ακολούθως : 
 
 Α 1 – Δ 2, Β 1 – Γ 2, Γ 1 – Β 2 και Δ 1 – Α 2 ( οι αγώνες θα διεξαχθούν με αυτή τη σειρά )    
 
 Οι τέσσερεις νικητές κληρώνονται τυχαία μεταξύ τους και αγωνίζονται για την πρόκριση των 2 νικητών 
 στον τελικό γύρο για τον πρωταθλητή, με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την τρίτη θέση. Η σειρά 
 των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με κλήρωση. 
 
 Ομοίως οι τέσσερεις ηττημένοι κληρώνονται τυχαία μεταξύ τους και αγωνίζονται για την πρόκριση των 
 2 νικητών στον τελικό γύρο για την πέμπτη θέση, με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την έβδομη. Η 
 σειρά των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με  κλήρωση. 
 
 
  
 
 



 
 
Θέσεις 9 – 16  

 
 Οι ομάδες που κατέλαβαν τις τρίτη και τέταρη θέση των ομίλων αγωνίζονται μεταξύ τους : 
 
 Α 3 – Δ 4, Β 3 – Γ 4, Γ 3 – Β 4 και Δ 3 – Α 4 ( οι αγώνες θα διεξαχθούν με αυτή τη σειρά )       
 
 Οι τέσσερεις νικητές κληρώνονται τυχαία μεταξύ τους και αγωνίζονται για την πρόκριση των 2 νικητών 
 στον τελικό γύρο για την ένατη θέση με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την ενδέκατη θέση. Η σειρά 
 των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με κλήρωση. 
 
 Ομοίως οι τέσσερεις ηττημένοι κληρώνονται τυχαία μεταξύ τους και αγωνίζονται για την πρόκριση των 
 2 νικητών στον τελικό γύρο για την δέκατη τρίτη θέση, με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την 
 δέκατη πέμπτη. Η σειρά των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με κλήρωση. 
 
 Θέσεις 17 – 19  
 
 Μεταξύ των υπολοίπων τριών ομάδων κληρώνεται ένα ζευγάρι με τον νικητή να αντιμετωπίζει την 
 ομάδα που δεν κληρώθηκε ( τυχερή ) για την δέκατη έβδομη θέση ( η σειρά των δύο αγώνων θα 
 καθοριστεί με κλήρωση ) και τον ηττημένο να καταλαμβάνει την δέκατη ένατη θέση στην τελική 
 βαθμολογική κατάταξη του πρωταθλήματος. 
 
 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ U 16 ΚΑΙ U 14        
 
 Θέσεις 1 – 8  
 
 Οι τέσσερεις πρώτες ομάδες των δύο ομίλων στα οικεία πρωταθλήματα αγωνίζονται μεταξύ τους σε 
 ζευγάρια ως ακολούθως : 
 
 Α 1 – Β 4, Α 2 – Β 3, Β 1 – Α 4 και Β 2 – Α 3 ( οι αγώνες θα διεξαχθούν με αυτή τη σειρά )    
 
 Οι τέσσερεις νικητές κληρώνονται τυχαία μεταξύ τους και αγωνίζονται για την πρόκριση των 2 νικητών 
 στον τελικό γύρο για τον πρωταθλητή, με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την τρίτη θέση. Η σειρά 
 των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με κλήρωση. 
 
 Ομοίως οι τέσσερεις ηττημένοι κληρώνονται τυχαία μεταξύ τους και αγωνίζονται για την πρόκριση των 
 2 νικητών στον τελικό γύρο για την πέμπτη θέση, με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την έβδομη. Η 
 σειρά των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με  κλήρωση. 
 
 Θέσεις 9 – 12  
 
 Οι ομάδες που κατέλαβαν τις πέμπτη και έκτη θέση των ομίλων αγωνίζονται μεταξύ τους : 
 
 Α 5 – Β 6 και Β 5 – Α 6 ( οι αγώνες θα διεξαχθούν με αυτή τη σειρά )    
 
 Οι δύο νικητές θα αγωνιστούν για την ένατη θέση και οι δύο ηττημένοι για την ενδέκατη με την σειρά 
 των αγώνων αυτών να καθορίζεται με κλήρωση. 
 
 Θέσεις 13 – 14   
 
 Οι έβδομες ομάδες των δύο ομίλων αγωνίζονται για την δέκατη τρίτη θέση με την σειρά των αγώνων 
 να καθορίζεται με κλήρωση. 
 
 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ U 16 ΚΑΙ U 14           
 
 Θέσεις 1 – 8  
 
 Οι δύο πρώτες ομάδες των τεσσάρων ομίλων στα οικεία πρωταθλήματα αγωνίζονται μεταξύ τους σε 
 ζευγάρια ως ακολούθως : 
 
 Α 1 – Δ 2, Β 1 – Γ 2, Γ 1 – Β 2 και Δ 1 – Α 2 ( οι αγώνες θα διεξαχθούν με αυτή τη σειρά )    
 
  



 
 

Οι τέσσερεις νικητές κληρώνονται τυχαία μεταξύ τους και αγωνίζονται για την πρόκριση των 2 νικητών 
 στον τελικό γύρο για τον πρωταθλητή, με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την τρίτη θέση. Η σειρά 
 των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με κλήρωση. 
 
 Ομοίως οι τέσσερεις ηττημένοι κληρώνονται τυχαία μεταξύ τους και αγωνίζονται για την πρόκριση των 
 2 νικητών στον τελικό γύρο για την πέμπτη θέση, με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την έβδομη. Η 
 σειρά των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με  κλήρωση. 
 
 Θέσεις 9 – 16  
 
 Οι ομάδες που κατέλαβαν τις τρίτη και τέταρη θέση των ομίλων αγωνίζονται μεταξύ τους : 
 
 Α 3 – Δ 4, Β 3 – Γ 4, Γ 3 – Β 4 και Δ 3 – Α 4 ( οι αγώνες θα διεξαχθούν με αυτή τη σειρά )       
 
 Οι τέσσερεις νικητές κληρώνονται τυχαία μεταξύ τους και αγωνίζονται για την πρόκριση των 2 νικητών 
 στον τελικό γύρο για την ένατη θέση με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την ενδέκατη θέση. Η σειρά 
 των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με κλήρωση. 
 
 Ομοίως οι τέσσερεις ηττημένοι κληρώνονται τυχαία μεταξύ τους και αγωνίζονται για την πρόκριση των 
 2 νικητών στον τελικό γύρο για την δέκατη τρίτη θέση, με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την 
 δέκατη πέμπτη. Η σειρά των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με κλήρωση. 
 
 Θέσεις 17 – 20  
 
 Οι ομάδες που κατέλαβαν την πέμπτη θέση των ομίλων αγωνίζονται μεταξύ τους για την πρόκριση των 
 2 νικητών στον τελικό γύρο για την δέκατη έβδομη θέση, με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την 
 δέκατη έννατη. Η σειρά των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με κλήρωση. 
 
 Θέσεις 21 – 24  
 
 Οι ομάδες που κατέλαβαν την έκτη θέση των ομίλων αγωνίζονται μεταξύ τους για την πρόκριση των 
 2 νικητών στον τελικό γύρο για την εικοστή πρώτη θέση, με τους ηττημένους να αγωνίζονται για την 
 εικοστή τρίτη. Η σειρά των αγώνων αυτών θα καθοριστεί με κλήρωση. 
 
 
 4.12 ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

 
 Σε όλα τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης κάθε 
            ομάδα αποτελείται από τα πιο κάτω άτομα τα οποία αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα :  
 
 α. Από 14 το μέγιστο αθλητές/τριες μεταξύ των οποίων μπορούν να δηλωθούν μέχρι και 2 
  libero ενώ σε κάθε αγώνα κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάζει και εγγράφει στο Φύλλο 
  Αγώνα το ελάχιστο 9 αθλητές/τριες. Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω η ομάδα 
  παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή η οποία υποχρεωτικά επιβάλλει χρηματική 
  ποινή € 100,00. 
 
 β. Από το προπονητικό προσωπικό που αποτελείται από τον πρώτο προπονητή και μέχρι 
  δύο το  μέγιστο βοηθούς προπονητές. 

 
  γ. Από τον team manager που πρέπει να έχει μαζί του την σχετική διαπίστευση της ΚΟΠΕ 
   και ο οποίος υπόκειται σε όλους τους πειθαρχικούς κανονισμούς ( κάρτα κλπ ) όπως 
   τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ο team manager μπορεί να δηλώνεται μόνο όταν κάποια 
   των θέσεων των βοηθών προπονητών ( μία ή και οι δύο ) παραμένει κενή.  

 
 δ. Από το ιατρικό προσωπικό που αποτελείται από τον γιατρό και τον φυσιοθεραπευτή.   

 
  ε. Από τον φροντιστή που πρέπει να έχει μαζί του την σχετική διαπίστευση της ΚΟΠΕ και 
   ο οποίος υπόκειται σε όλους τους πειθαρχικούς κανονισμούς ( κάρτα κλπ ) όπως τα 
   υπόλοιπα μέλη της ομάδας.   

 
 
 



   
4.13 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ  

 
 α. Για να δικαιούται κάποιος αθλητής/τρια να λάβει μέρος σε αγώνα ( αναγραφή στο φύλλο 
  αγώνα ή και συμμετοχή σ’ αυτόν ) πρέπει να παρουσιάσει πριν την έναρξή του έγκυρο 
  πρωτότυπο Δελτίο Ταυτότητας της ΚΟΠΕ ή οποιαδήποτε άλλη εγκεκριμένη από την 
  ΚΟΠΕ Βεβαίωση ( ατομική ή ομαδική ) με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη υπέρ 
  του αθλητή/τριας έγκυρου Δελτίου Ταυτότητας. 

 
 β. Το Δελτίο Ταυτότητας ή η Βεβαίωση της ΚΟΠΕ πρέπει να παρουσιάζονται στην     
  γραμματεία του αγώνα πριν την έναρξή του ενώ αθλητής/τρια που δεν προσκομίζει είτε  
                        το Δελτίο Ταυτότητας είτε την Βεβαίωση αποκλείεται του αγώνα, απαγορεύεται η      
                        αναγραφή του στο φύλλο αγώνα και πιθανή συμμετοχή του σε αυτόν είναι αντικανονική. 

 
 γ. Ο έλεγχος των δελτίων ταυτότητας ή των βεβαιώσεων γίνεται από τον Α’ Διαιτητή πριν 
  την έναρξη του αγώνα και οι αρχηγοί των ομάδων έχουν δικαίωμα να τα ζητήσουν για 
  έλεγχο. 
 
 δ. Στην περίπτωση που αθλητής/τρια ο οποίος για οποιαδήποτε αιτία δεν δικαιούται να     
  αγωνιστεί σε κάποιο αγώνα, έχει στα χέρια του έγκυρο Δελτίο Ταυτότητας ή Βεβαίωση 
  της ΚΟΠΕ και  λαμβάνει μέρος σε αυτόν, η συμμετοχή του είναι αντικανονική και το 
  αντίπαλο σωματείο δικαιούται να υποβάλει ένσταση. 

 
  ε. Νοείται ότι η Βεβαίωση δεν αντικαθιστά τα πρωτότυπα δελτία ταυτότητας τα οποία 
   όποιος επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιεί.  

 
 4.14 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ   
 

 α. Για να δικαιούται κάποιος να δηλώνεται ως προπονητής ( πρώτος ή βοηθός ) σε αγώνα 
  των επίσημων διοργανώσεων της ΚΟΠΕ, να γράφεται στο Φύλλο Αγώνα και να     
  βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας πρέπει απαραίτητα να έχει εγγραφεί στο μητρώο 
  προπονητών της ΚΟΠΕ και να κατέχει έγκυρη ταυτότητα προπονητή που εκδίδεται από 
  την τελευταία. 

 
 β. Οι ομάδες οφείλουν να υποβάλουν έγκαιρα στην ΚΟΠΕ τα ονόματα των προπονητών 
  τους και η τελευταία αφού διαπιστώσει αν αυτοί έχουν τα απαραίτητα προσόντα, θα 
  εκδίδει για κάθε ένα την ειδική Διαπίστευση ή και την ομαδική « Βεβαίωση προπονητικής 
  ομάδας » με την οποία θα πιστοποιείται η ύπαρξη υπέρ του προπονητή έγκυρης    
  Διαπίστευσης. 

 
  γ. Πριν την έναρξη του αγώνα ο Α’ διαιτητής θα ελέγχει τις Διαπιστεύσεις ή Βεβαιώσεις και 

  θα αποφασίζει για την εγγραφή των προπονητών στο Φύλλο Αγώνα αφού όποιος δεν 
  καταθέτει έγκυρη Διαπίστευση ή Βεβαίωση δεν μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτό και να 
  παραμείνει στον πάγκο της ομάδας του ή στον αγωνιστικό χώρο ενώ τέτοια παρουσία 
  αποτελεί παράβαση. 

 
  δ. Ο Α’ διαιτητής οφείλει να ζητήσει την απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο      
   προπονητή που δεν παρουσιάζει έγκυρη Διαπίστευση ή Βεβαίωση και σε περίπτωση 
   που ο τελευταίος αρνείται να αποχωρήσει ο αγώνας δεν αρχίζει ή διακόπτεται και τόσο η 
   ομάδα του όσο και ο ίδιος παραπέμπονται στη Δικαστική Επιτροπή η οποία επιβάλλει 
   υποχρεωτικά στην ομάδα ποινή μηδενισμού στον αγώνα ενώ η ποινή του προπονητή 
   αφήνεται στην διακριτική της  ευχέρεια. 
 
   ε. Ομοίως σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο έχει τελεστεί αγώνας με προπονητή 
   που δεν είχε παρουσιάσει έγκυρη Διαπίστευση ή Βεβαίωση, η παρουσία του ήταν 
   αντικανονική και τόσο η ομάδα του όσο και ο ίδιος παραπέμπονται στη Δικαστική 
   Επιτροπή η οποία επιβάλλει υποχρεωτικά στην ομάδα ποινή μηδενισμού στον αγώνα 
   ενώ η ποινή του προπονητή αφήνεται στην διακριτική της ευχέρεια. 
 
   
 
 

 
 



 
στ. Για να μπορέσει κάποιος να δηλώνεται ως πρώτος ή βοηθός προπονητής σε ομάδα των 

  πρωταθλημάτων U 18, U 16 και U 14 πρέπει απαραίτητα να κατέχει τουλάχιστον πτυχίο 
  ή ισότιμο προσόν προπονητικής volley βασικού ( Γ ) επιπέδου.   

 
  ζ. Σε όλη την διάρκεια των αγώνων οι προπονητές οφείλουν να έχουν αναρτημένες σε 
   εμφανές σημείο τις Διαπιστεύσεις ( εάν αγωνίζονται με αυτές και όχι με ομαδική     
   Βεβαίωση ) ενώ σε περίπτωση μη τήρησης της διάταξης αυτής και μετά από αναφορά 
   του διαιτητή στο φύλλο αγώνα ο υπαίτιος παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή όπου 
   εάν κριθεί ένοχος τιμωρείται με χρηματική ποινή € 250,00. 
 
  η. Νοείται ότι η Βεβαίωση δεν αντικαθιστά τις πρωτότυπες Διαπιστεύσεις τις οποίες όποιος   
   επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιεί.  
 
 4.15 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  
 
  Με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.14 πιο πάνω οι πιο κάτω ρυθμίσεις εφαρμόζονται 
  σε περιπτώσεις αναπλήρωσης του Α’ προπονητή της ομάδας : 
 
  α. Αποβολή Α’ προπονητή από αγώνα  
 
   Για το υπόλοιπο του αγώνα καθήκοντα Α’ προπονητή μπορεί να εκτελεί ο δηλωμένος 
   στο φύλλο αγώνα βοηθός προπονητής ανεξάρτητα από το επίπεδο του.   
 
  β. Απόλυση, απομάκρυνση ή αντικατάσταση του Α’ προπονητή  
 
   Καθήκοντα Α’ προπονητή μπορεί να εκτελεί ο ήδη δηλωμένος βοηθός προπονητής της      
   ομάδας ( ανεξάρτητα από το επίπεδο του ) και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ( 15 ) το    
   μέγιστο ημερών αρχής γενομένης από την ημέρα του πρώτου επίσημου αγώνα της 
   ομάδας που ακολουθεί την απόλυση, απομάκρυνση κλπ.   
   
  γ. Τιμωρία του Α’ προπονητή με αποβολή από τους αγωνιστικούς χώρους 
 
   Για το διάστημα της τιμωρίας καθήκοντα Α’ προπονητή μπορεί να εκτελεί ο ήδη      
   δηλωμένος βοηθός προπονητής της ομάδας ανεξάρτητα από το επίπεδο του.   
 
 4.16 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 
 

 α. Για να δικαιούται κάποιο άτομο ( πέραν των αθλητών/τριών ) να λάβει μέρος σε αγώνα            
  ( αναγραφή στο φύλλο αγώνα, παραμονή στον πάγκο ομάδας ή συμμετοχή στην   
  στατιστική υπηρεσία της ομάδας ), πρέπει να παρουσιάσει πριν την έναρξή του έγκυρη 
  πρωτότυπη Διαπίστευση της ΚΟΠΕ ή οποιαδήποτε άλλη εγκεκριμένη από την ΚΟΠΕ 
  Βεβαίωση ( ατομική ή ομαδική ) με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη υπέρ του 
  ατόμου έγκυρης Διαπίστευσης. 
 
 β. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να φέρουν και παρουσιάζουν στον Α’ διαιτητή τις            
  Διαπιστεύσεις ή Βεβαιώσεις αφού τότε μόνο θα επιτρέπεται η αναγραφή τους στο φύλλο 
  αγώνα, η παρουσία τους στον πάγκο της ομάδας ή στον αγωνιστικό χώρο.  
 
 γ. Τα σωματεία οφείλουν να εξασφαλίσουν από την ΚΟΠΕ, υποβάλλοντας τα απαραίτητα 
  δικαιολογητικά, τις ειδικές Διαπιστεύσεις ή Βεβαιώσεις για τα πιο πάνω άτομα                  
  ( προπονητές, team manager, γιατρός, φυσιοθεραπευτής, φροντιστής και μέλη      
  στατιστικής υπηρεσίας ). 
 
 δ. Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω διατάξεων το υπαίτιο σωματείο μετά από 
  αναφορά του διαιτητή στο φύλλο αγώνα παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή της 
  ΚΟΠΕ όπου εάν κριθεί ένοχο τιμωρείται με χρηματική ποινή € 250,00. 
 

   ε. Νοείται ότι η ομαδική Βεβαίωση για τα πέραν των αθλητών/τριών άτομα δεν αντικαθιστά 
                                   τις πρωτότυπες Διαπιστεύσεις τις οποίες όποιος επιθυμεί μπορεί να χρησιμοποιεί.  
 
  
 
 



 
  
 4.17 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΟΜΑΔΩΝ  
 
  α. Ο αθλητικός εξοπλισμός ( στολές αθλητών/τριών, αρίθμηση κλπ ) των αθλητών πρέπει  
                                   να συνάδει τις διατάξεις των Διεθνών Κανονισμών Παιδιάς. Ειδικότερα η αρίθμηση των 
   στολών των αθλητών/τριών μπορεί να περιλαμβάνει τους αριθμούς 1 μέχρι 18.    

 
 β. Οι αγωνιστικές στολές των αθλητών/τριών ( με εξαίρεση αυτή του libero ) πρέπει να είναι 
  ομοιόμορφες και οι αθλητές να τοποθετούν τις φανέλες τους μέσα στα παντελονάκια. 
 
 γ. Ομοίως όλα τα υπόλοιπα είδη ένδυσης των αθλητών/τριών ( φόρμες, σακάκια κλπ ) 
                       πρέπει να είναι ομοιόμορφα. 
 

  δ. Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω διατάξεων το υπαίτιο σωματείο ή και άτομο 
   μετά από αναφορά του διαιτητή στο φύλλο αγώνα παραπέμπεται στη Δικαστική     
   Επιτροπή της ΚΟΠΕ όπου εάν κριθεί ένοχο τιμωρείται με χρηματική ποινή € 250,00. 

 
 4.18 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ( ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ) 
 
  ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ  
 

 U 18 U 16 ΚΑΙ U 14 

Α’ Διαιτητής  35 25 

Β’ Διαιτητής  35 25 

Σημειωτής 25 20 

ΣΥΝΟΛΟ 95 70 

 
  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ   
 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΣΟ    ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΣΟ 

Λευκωσία – Λάρνακα 21,00 Λάρνακα – Παραλίμνι 20,00 

Λευκωσία – Λεμεσός 39,00 Λάρνακα – Δερύνεια 19,00 
Λευκωσία – Πάφος 72,00 Λάρνακα – Αυγόρου 13,00 

Λευκωσία – Δάλι 10,00 Λάρνακα – Φρέναρος 16,00 
Λευκωσία – Κοκκινοτριμιθιά   9,00 Λάρνακα – Πύλα 6,00 

Λεμεσός – Πάφος 32,00 Λάρνακα – Δάλι 11,00 
Λεμεσός – Λάρνακα 31,00 Λάρνακα – Λατσιά 17,00 
Πάφος – Πολέμι 8,00 Αυγόρου – Παραλίμνι 7,00 

    

   
  Σε περίπτωση που ομάδα δεν προσέλθει σε αγώνα που έχει οριστεί ( ανεξάρτητα εάν ήταν 
  γηπεδούχο ή όχι ), πέραν των άλλων πιθανών κυρώσεων, επιβαρύνεται αυτόματα με τα όλα τα 
  έξοδα διαιτησίας ( αμοιβές και οδοιπορικά ). 
   
5. YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 
 Τα διαγωνιζόμενα σωματεία είναι υποχρεωμένα : 
 

 α. Να δώσουν στο σημειωτή τα ονόματα των αθλητών/τριών που θα αγωνιστούν, τα δελτία 
 αθλητικής ταυτότητας, τα δελτία υγείας των αθλητών/τριών και όλα τα στοιχεία που είναι 
 απαραίτητα για την συμπλήρωση του φύλλου αγώνα, τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την 
 έναρξη του αγώνα.         
β. Να παρατάξουν την ώρα έναρξης του αγώνα στο γήπεδο έτοιμους να αγωνιστούν 
 τουλάχιστον 6 αθλητές/τριες.  
 
γ. Ομάδα που δεν διαθέτει κατά την ώρα έναρξης του αγώνα τουλάχιστον του 6 παίκτες 
 έτοιμους να αγωνιστούν, δικαιούται δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση στην έναρξη του 
 αγώνα νοουμένου ότι έχει ήδη ειδοποιήσει τους διαιτητές για την καθυστερημένη 
 προσέλευσή της. 
 
 



 
δ. Μετά την παρέλευση των 15 λεπτών εάν η ομάδα εξακολουθεί να παρατάσσει        
 λιγότερους από 6 αθλητές/τριες έτοιμους να αγωνιστούν, το φύλλο αγώνα κλείνει  
            οριστικά και η ομάδα κηρύσσεται ελλιπής και μηδενίζεται. 

 
ε. Να τηρούν και εφαρμόζουν τις πρόνοιες της περί της καταπολέμησης της βίας στα 
 γήπεδα σχετικής Νομοθεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων Προκηρύξεων. 

 
στ. Σωματείο που δεν τηρεί τα πιο πάνω παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή μετά από 
 σχετική αναφορά του διαιτητή, του αντίπαλου σωματείου ή της ΚΟΠΕ.   

 
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
 
 α. Το γηπεδούχο σωματείο σε κάθε αγώνα είναι υποχρεωμένο :  
 
  1. Να μεριμνά για την εξασφάλιση και τοποθέτηση όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για την 
   άρτια διοργάνωση και ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ( στυλοβάτες με τα 
   προστατευτικά καλύμματα τους, φιλέ, αντένες, πινακίδες αλλαγών, ηλεκτρονικό ή απλό 
   πίνακα αποτελεσμάτων, σταντ διαιτητών, φύλλα αγώνων, σημαίες εποπτών κλπ ) 
 
  2. Να εξασφαλίζει για τους αθλητές/τριες και διαιτητές αποδυτήρια σε καλή κατάσταση. 
 
  3. Να εξασφαλίζει την παρουσία ικανοποιητικού αριθμού ατόμων για την επαναφορά των 
   μπαλών ( ball boys / girls ) και το σκούπισμα του γηπέδου.   
 
  4. Να θέτει στην διάθεση του διαιτητή 5 τουλάχιστον επίσημες μπάλες αγώνα σε καλή 

  κατάσταση για την διεξαγωγή του. Αν αυτό δεν γίνει ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να 
  ζητήσει μπάλες από το φιλοξενούμενο σωματείο. 

 
  5. Να διαθέτει έγκαιρα στη φιλοξενούμενη ομάδα 6 τουλάχιστον επίσημες μπάλες αγώνα 
   για τις ανάγκες της προθέρμανσης της. 

 
  6. Να μεριμνά για την διασφάλιση της τάξης. 
 

  7. Να καταβάλλει στους διαιτητές και παρατηρητές τις αμοιβές και οδοιπορικά τους έξοδα, 
   σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΟΠΕ και των όρων των προκηρύξεων. 

 
 β. Σωματείο που δεν τηρεί τα πιο πάνω παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή μετά από σχετική 
  αναφορά του διαιτητή ή του αντίπαλου σωματείου στο φύλλο αγώνα. Η αναφορά για τα σημεία 
  1 – 6 γίνεται πριν την έναρξη του αγώνα και όταν αυτή γίνεται από σωματείο λαμβάνουν γνώση 
  ο πρώτος διαιτητής και ο γυμνασίαρχος ( εάν υπάρχει ). 
 
 γ. Το γηπεδούχο σωματείο σε κάθε αγώνα είναι επίσης υποχρεωμένο :  

 
  1. Να εξασφαλίζει την παρουσία γιατρού ή ατόμου με πιστοποιημένες γνώσεις παροχής Α’ 
   Βοηθειών και πρόχειρου φαρμακείου. Νοείται ότι ο γιατρός θα πρέπει να κατέχει άδεια 
   ασκήσεως του επαγγέλματος του γιατρού στην Κυπριακή Δημοκρατία ενώ το άτομο με 
   γνώσεις πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει σχετική διαπίστευση που εκδίδει η ΚΟΠΕ. 
 
  2. Καθήκοντα γιατρού αγώνα μπορεί να εκτελεί και ο δηλωμένος στο Φύλλο Αγώνα    
   γιατρός της ομάδας ο οποίος σε τέτοια περίπτωση μπορεί να παραμένει στον πάγκο της 
  
  3. Η παρουσία γιατρού ή ατόμου με πιστοποιημένες γνώσεις Α’ Βοηθειών είναι          
   υποχρεωτική σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεων της ΚΟΠΕ. Σε περίπτωση που 
   κατά την ώρα έναρξης του αγώνα δεν υπάρχει στο γήπεδο γιατρός ή άτομο με γνώσεις 
   Α’ Βοηθειών η ομάδα δικαιούται δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση στην έναρξη του μετά 
   την παρέλευση της οποίας εάν ακόμα δεν υπάρχει στο γήπεδο γιατρός ή άτομο με 
   γνώσεις Α’ Βοηθειών, ο αγώνας δεν διεξάγεται, η ομάδα μηδενίζεται και παραπέμπεται 
   στη Δικαστική Επιτροπή για τυχόν επιβολή περαιτέρω ποινής σύμφωνα με τις πρόνοιες 
   της οικείας προκήρυξης. 
 
  4. Στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της ΚΟΠΕ τα πιο πάνω καθήκοντα μπορεί να      
   εκτελούνται και από τα μέλη της προπονητικής ομάδας του γηπεδούχου σωματείου 
 



 
 
           ( προπονητής ή βοηθός προπονητής ) νοουμένου ότι έχουν πιστοποιημένες γνώσεις 
   παροχής Α’ Βοηθειών.  
 
7. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 α. Η εγγραφή στη δύναμη των σωματείων της ΚΟΠΕ αθλητών/τριών που δεν είναι πολίτες της       
  Κυπριακής Δημοκρατίας επιτρέπεται ενώ η διαδικασία εγγραφής, οι αριθμητικοί περιορισμοί και 
  τα χρονικά περιθώρια εντός των οποίων μπορούν να γίνουν οι πιο πάνω εγγραφές, ρυθμίζονται 
  με διατάξεις των σχετικών Κανονισμών. 

 
 β. Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου των οποίων έστω και ένας των γονέων τους είναι μόνιμος κάτοικος 
  και πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, λογίζονται πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
  εκτός αν οι ίδιοι έχουν με οποιοδήποτε τρόπο ( συμμετοχή σε ξένη Εθνική ομάδα κλπ )     
  επιλέξει άλλη υπηκοότητα. 
 
8. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
α. Η χρησιμοποίηση αθλητών οι οποίοι δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
επιτρέπεται. 
 

β. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των αθλητών που δεν είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή 
 πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – αθλητές τρίτων χωρών – και τους οποίους μπορεί 
 κάθε σωματείο να εγγράψει στα τμήματά του, σε κάθε αγώνα των πρωταθλημάτων U 18 κάθε 
 ομάδα υποχρεούται να δηλώνει στο φύλλο αγώνα αριθμό αθλητών σύμφωνα με τον πιο κάτω 
 πίνακα και οι οποίοι είτε έχουν την 1η εγγραφή τους στην ΚΟΠΕ και έχουν πάρει τη θεμελιώδη 
 εκπαίδευσή τους στην Κύπρο – όπως αναφέρεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς – είτε 
 κατέχουν διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
Στους πιο πάνω αθλητές μπορεί να περιλαμβάνεται και ένας ( 1 ) αθλητής πολίτης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος έχει πάρει αυτή την ιδιότητα με σχετική απόφαση του 
αρμόδιου Υπουργείου ( Κυπριοποιημένος αθλητής ) και ο οποίος έχει μεταγραφεί από την 
Ομοσπονδία του στην ΚΟΠΕ η οποία θεωρείται πλέον η Ομοσπονδία προέλευσής του               
( Federation of Origin ) μετά από σχετική απόφαση της FIVB, χωρίς να χρειάζεται αυτός είτε να 
έχει την 1η εγγραφή τους στην ΚΟΠΕ και να έχει πάρει τη θεμελιώδη εκπαίδευσή του στην 
Κύπρο – όπως αναφέρεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς – είτε να έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στις Εθνικές μας ομάδες εκτός των ΑΜΚΕ. 

 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 12 αθλητές 9 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 11 αθλητές  8 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν 10 αθλητές 7 

Αν στο φύλλο αγώνα δηλωθούν   9 ή και λιγότεροι αθλητές 6 

  
Θεμελιώδης εκπαίδευση για κάποιο αθλητή θεωρείται η εγγραφή του σε σωματείο της ΚΟΠΕ 

 και η συμμετοχή του για 3 τουλάχιστον συνεχόμενα χρόνια στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα 
 της Ομοσπονδίας αρχής γενομένης από τις κατηγορίες παίδων/κορασίδων ή και μικρότερες. 
 

 γ. Σωματείο το οποίο παραβαίνει τις πιο πάνω διατάξεις υποπίπτει σε σοβαρό παράπτωμα και       
  παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή η οποία μπορεί να επιβάλει μέχρι και την ποινή του        
  αποκλεισμού από επόμενες διοργανώσεις της ΚΟΠΕ.  

 
δ. Σε κάθε αγώνα των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων U 14 και U 16 κάθε ομάδα μπορεί να 
 εγγράφει και χρησιμοποιεί απεριόριστο αριθμό αθλητών που δεν είναι πολίτες της Κυπριακής 
 Δημοκρατίας. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
9. ANΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ  
   
 Απαγορεύεται η αναβολή συνάντησης που ορίστηκε έστω και αν τα ενδιαφερόμενα σωματεία 
 συμφωνούν γι’ αυτή ενώ αναβολή συνάντησης που ορίστηκε επιτρέπεται μόνο στις πιο κάτω 
 περιπτώσεις : 
 
 α. Σε περίπτωση θεομηνίας ή άλλης ανώτερης βίας που κατά την κρίση του Διοικητικού 

 Συμβουλίου ή και των διαιτητών καθιστούν αδύνατη τη συνάντηση ή τη μετάβαση σ’ αυτή των 
 πετοσφαιριστών. 

 
 β. Σε περίπτωση ομαδικού δηλητηριασμού των παικτών ή αυτοκινητιστικού δυστυχήματος που 

 καθιστούν αδύνατη τη συνάντηση κατά την κρίση της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΕ. 
 
 γ. Σε περίπτωση απρόοπτου ή εξαιρετικού ή άλλου δημοσίου ενδιαφέροντος γεγονότος που 

 κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθιστά την αναβολή αναπόφευκτη ή 
 επιβεβλημένη για λόγους γενικότερης φύσης. 

 
δ. Σε περίπτωση κατά την οποία πετοσφαιριστής/τρια ομάδας μετέχει σε διεθνείς αγώνες ή 
            διεθνείς σχολικούς αγώνες πετοσφαίρισης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και εφόσον το 
            σωματείο ζητήσει εγγράφως την αναβολή τουλάχιστον πέντε ( 5 ) μέρες νωρίτερα.  

 
 ε. Σε περίπτωση κατά την οποία πετοσφαιριστής/τρια ομάδας μετέχει σε επίσημη σχολική 

 εκδήλωση ή και αποστολή στο εξωτερικό και εφόσον το σωματείο ζητήσει εγγράφως την 
 αναβολή τουλάχιστον πέντε ( 5 ) μέρες νωρίτερα.  

 
  Νοείται ότι οι ρυθμίσεις δ και ε αφορούν τις διοργανώσεις Αντρών/Γυναικών και 

 Εφήβων/Νεανίδων, δεν εφαρμόζονται στις αναπτυξιακές διοργανώσεις και δεν εφαρμόζονται 
 επίσης στις περιπτώσεις εκείνες που η ηλικία του αθλητή/τριας που συμμετέχει στις πιο πάνω 
 διοργανώσεις και ο οποίος απουσιάζει είναι μικρότερη από την ελάχιστη προβλεπόμενη ηλικία 
 στην προκήρυξη της κάθε διοργάνωσης.   

       
 στ. Σε περίπτωση αναβολής αγώνα και εφόσον το γήπεδο θα είναι ελεύθερο, ο αγώνας θα 

 διεξάγεται την πρώτη ελεύθερη αγωνιστική ημερομηνία που θα ορίσει η Γραμματεία της  ΚΟΠΕ, 
 εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τη Γενική και Ειδική Προκήρυξη. 

 
 ζ. Σε περίπτωση προετοιμασίας ή υποχρεώσεων των Εθνικών Ομάδων, το Διοικητικό Συμβούλιο 

 της Ομοσπονδίας μπορεί να μεταθέσει ή και να αναβάλει συναντήσεις των διαφόρων 
 Πρωταθλημάτων που έχουν ήδη οριστεί. 

 
 

η. Σε περίπτωση συμμετοχής σωματείου σε αγώνες Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων ή άλλες 
 επίσημες διεθνείς διοργανώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να μεταθέσει 
 ή και να αναβάλει συναντήσεις των διαφόρων Πρωταθλημάτων που έχουν ήδη οριστεί. 

 
 θ. Σε περίπτωση τηλεοπτικής μετάδοσης οποιουδήποτε αγώνα και για την καλύτερη προβολή 
  του αθλήματος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ σε συνεννόηση με τα διαγωνιζόμενα    
  σωματεία μπορεί να μετακινήσει την ώρα και μέρα διεξαγωγής του αγώνα. 
 
10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ 
 

α. Το παράβολο κατάθεσης ένστασης είναι € 100,00 ενώ επί των αποφάσεων της Δικαστικής 
 Επιτροπής για τις ενστάσεις επιτρέπεται έφεση στην ΑΔΕΑ. Οι περιπτώσεις για τις οποίες 
 επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων και ο τρόπος που αυτές θα πρέπει να γίνονται αναφέρεται 
 αναλυτικά στο σχετικό άρθρο των οικείων Κανονισμών. 

 
 β. Η πρόθεση για υποβολή ένστασης σε περίπτωση που μια ομάδα κρίνει ότι υπήρξε κακή    
  εφαρμογή ή σοβαρή παράβαση των Επίσημων Κανονισμών Πετοσφαίρισης, δηλώνεται από 
   

τον αρχηγό της ομάδας ή τον προπονητή της στο διαιτητή τη στιγμή της ισχυριζόμενης     
 παράβασης και αναγράφεται  στο φύλλο αγώνος στο τέλος του αγώνα.  

 
 
 



 
 
11. ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ  
    
 α. Για να δικαιούται οποιοσδήποτε αθλητής/τρια αν λάβει μέρος σε αγώνα των αναπτυξιακών      
  Πρωταθλημάτων ( αναγραφή στο φύλλο αγώνα ή και συμμετοχή ) πρέπει να παρουσιάσει πριν 
  την έναρξή του το Δελτίο Υγείας που εκδίδεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών       
  ( ΑΣΥΑ ) του  ΚΟΑ. 

 
 β. Το Δελτίο Υγείας πρέπει να παρουσιάζεται στην γραμματεία του αγώνα πριν από την έναρξή 
  του ενώ αθλητής/τρια ο οποίος δεν προσκομίζει το Δελτίο Υγείας αποκλείεται του αγώνα,         
  απαγορεύεται η αναγραφή του στο φύλλο αγώνα και πιθανή συμμετοχή του σε αυτόν είναι 
  αντικανονική. 
 
 γ. Μέχρι την έκδοση από το ΑΣΥΑ του δελτίου υγείας αθλητή/τρια η ΚΟΠΕ θα εκδίδει προσωρινό 
  δελτίο  υγείας με το οποίο οι αθλητές/τριες θα μπορούν να αγωνίζονται. Η έκδοση του  
                       προσωρινού δελτίου θα γίνεται τότε και μόνο τότε όταν το σωματείο του αθλητή/τριας καταθέσει  
                       στην ΚΟΠΕ το  προσωρινό δελτίο υγείας της ΚΟΠΕ συμπληρωμένο και υπογραμμένο αφενός 
                       από γιατρό ο οποίος βεβαιώνει ότι ο αθλητής/τριας μπορεί από ιατρικής πλευράς να συμμετέχει 
                       στις διοργανώσεις της ΚΟΠΕ και αφετέρου από γονέα ή κηδεμόνα του αθλητή ( αφού αυτός 
                       είναι ανήλικος ). Η ΚΟΠΕ θα σφραγίζει και υπογράφει το προσωρινό δελτίο υγείας με 
                       ημερομηνία έναρξης ισχύος του την ημερομηνία υποβολής του και ισχύ εξήντα ( 60 ) ημερών. Η 
                       έκδοση αυτή θα γίνεται για μία και μοναδική φορά για κάθε αθλητή σε κάθε αγωνιστική περίοδο 
                       χωρίς να επιτρέπεται η επέκταση, ανανέωση ή επανέκδοση του προσωρινού δελτίου.   
 
12. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 α. Δεν επιτρέπεται καμιά μεταβολή των όρων της προκήρυξης μετά την έναρξη της διοργάνωσης.  
 
 β. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί και το Καταστατικό της ΚΟΠΕ, οι Διεθνείς Κανονισμοί και οι Διεθνείς 
  Κανονισμοί Παιδιάς συμπληρώνουν ή και ρυθμίζουν οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν αναφέρεται 
  στην παρούσα και το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της  
  διοργάνωσης. 
 
 γ. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω των προνοιών των 
  πιο πάνω, αρμόδιο να αποφασίσει τελεσίδικα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ 
                
 
 
 
 
         
 
Δρ. Μιχάλης Κρασιάς          Γιάννος  Προκοπίου   
Πρόεδρος                                Γενικός Γραμματέας 
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