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Άρθρο 1 - Γενικά 

 
(α) Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Περί Πρωταθλημάτων 

Γενικοί Κανονισμοί της Κ.Ο.Π.Α.. 
 

(β) Οι παρόντες Κανονισμοί εκδίδονται και τροποποιούνται όπως ορίζεται 

στο Καταστατικό της Κ.Ο.Π.Α.. Νοείται ότι όπου οι πρόνοιες των παρόντων 
Κανονισμών συγκρούονται με τις πρόνοιες του Καταστατικού οι τελευταίες 

υπερισχύουν και τυγχάνουν εφαρμογής. 
 
 

Άρθρο 2 - Ερμηνεία 
 

(α) Στους παρόντες Κανονισμούς οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον 
πληθυντικό και αντίστροφα. Επίσης όπου αναφέρεται το αρσενικό φύλο 
περιλαμβάνεται και το θηλυκό και αντίστροφα.                                                                            

 
(β) Οι ακόλουθες λέξεις και/ή εκφράσεις έχουν τις κάτωθι έννοιες εκτός αν 
στο κείμενο προνοείται ρητώς διαφορετικά : 

 
(i) Γηπεδούχο Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ είναι για τους σκοπούς των 

παρόντων Κανονισμών το Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ εκείνο το οποίο 
αγωνίζεται εις το γήπεδο του ή σε γήπεδο άλλου ΙΤΕ ή Αρχής το 
οποίο εξασφάλισε από αυτούς για τους αγώνες των πρωταθλημάτων 

και το οποίο έχει δηλώσει ως έδρα σύμφωνα με τους παρόντες 
Κανονισμούς. 

 
(ii) Αγωνιστική Περίοδος σημαίνει την περίοδο που αρχίζει από την 

ημέρα που είναι ορισμένος ο πρώτος αγώνας της 1ης αγωνιστικής 

του Πρωταθλήματος και λήγει την ημέρα που είναι ορισμένος ο 
τελευταίος αγώνας του σχετικού Πρωταθλήματος. 

 

(iii) Έναρξη Πρωταθλήματος ορίζεται η ημέρα κατά την οποία είναι 
ορισμένος ο 1ος αγώνας της 1ης αγωνιστικής ημερομηνίας κάθε 

πρωταθλήματος. 
 
(iv) Προθεσμίες : Σε περίπτωση που οποιαδήποτε προθεσμία λήγει σε 

ημέρα που το γραφείο της Ομοσπονδίας είναι κλειστό, η λήξη της 
προθεσμίας θα μετατίθεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. 

 
(v)  Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ νοείται για τους σκοπούς των παρόντων 

Κανονισμών το Πανεπιστήμιο και/ή ΙΤΕ (Ίδρυμα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης) που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο οικείο σε κάθε 
περίπτωση πρωτάθλημα. 
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Άρθρο 3 - Πρωταθλήματα 

 
(α) Η Κ.Ο.Π.Α., δυνάμει των Νόμων και του Καταστατικού της, κάθε έτος 

προκηρύσσει και διοργανώνει πρωταθλήματα διαφόρων αθλημάτων 
συμπεριλαμβανομένων και πρωταθλημάτων κυπέλλου. 
 

(β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ο.Π.Α. εκδίδει προς τον ως άνω υπό (α) 
σκοπό γενικές και δύναται να εκδώσει και ειδικές προκηρύξεις με τις 
οποίες, τηρουμένων πάντα των προνοιών του Καταστατικού και των 

Κανονισμών της Κ.Ο.Π.Α., ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση 
και γενικά την διεξαγωγή των ως άνω υπό (α) πρωταθλημάτων. 

 
Άρθρο 4 – Δηλώσεις Συμμετοχής – Μητρώο Αγωνιστικών Μελών 
 

(α) Τα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ  μέλη της Κ.Ο.Π.Α. υποχρεούνται να δηλώσουν 
συμμετοχή σε τουλάχιστον 2 από τα πρωταθλήματα  της Κ.Ο.Π.Α. (εκ των 

οποίων το 1 να είναι ομαδικού αθλήματος) στα οποία δικαιούνται να 
συμμετέχουν. Η ΚΟΠΑ καταρτίζει και διατηρεί στο αρχείο της «Μητρώο 
Αγωνιστικών Μελών» στο οποίο καταγράφονται τα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ . 

 
(β) Η δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική και δέον όπως γίνεται επί του ειδικού 
και ενιαίου εντύπου που χορηγείται από την Κ.Ο.Π.Α. και σε αυτήν πρέπει 

να αναφέρεται το γήπεδο το οποίο το δηλούν Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ προτίθεται 
να χρησιμοποιήσει ως έδρα καθώς και τα χρώματα με τα οποία θα 

αγωνίζεται η ομάδα του Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ για την οικεία αγωνιστική 
περίοδο. 
 

(γ) Η συμμετοχή των Πανεπιστημίων/ΙΤΕ Μελών της Κ.Ο.Π.Α. σε  
τουλάχιστον 2 από τα πρωταθλήματα  της Κ.Ο.Π.Α. (εκ των οποίων το 1 να 
είναι ομαδικού αθλήματος) στα οποία δικαιούνται να συμμετέχουν είναι 

υποχρεωτική. 
 

(δ)  Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής τέτοιας δήλωσης συμμετοχής ως 
αυτής που αναφέρεται εις το εδάφιο (β) του παρόντος άρθρου, το Δ.Σ. της 
Κ.Ο.Π.Α. παραπέμπει το παραλείπον Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ στην Δικαστική 

Επιτροπή για επιβολή σχετικής ποινής. 
 

(ε) Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής τέτοιας δήλωσης συμμετοχής ως 
αυτής που αναφέρεται εις το εδάφιο (β) του παρόντος άρθρου, το Δ.Σ. της 
Κ.Ο.Π.Α.  δύναται να παραπέμψει το Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ στην Δ.Ε. για την 

επιβολή των προβλεπομένων ποινών. 
 
(στ) Το Δ.Σ. της Κ.Ο.Π.Α. μπορεί, κατόπιν σχετικής αιτήσεως από μέρους 

του ενδιαφερομένου Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ, να δώσει άδεια σε 
Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ να μην συμμετέχει σε τουλάχιστον 2 ή/και σε οιοδήποτε  
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εκ των πρωταθλημάτων της Κ.Ο.Π.Α. αν ικανοποιηθεί ότι το εν λόγω 
Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ δεν δύναται, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων να 

συμμετέχει και/ή να συνεχίσει να συμμετέχει στον εν λόγω αριθμό 
πρωταθλημάτων.     

 
Άρθρο 5 - Γενική Προκήρυξη 
 

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του (Γενική Προκήρυξη), 
προκηρύσσει τα ετήσια πρωταθλήματα ανά κατηγορία και άθλημα. 
 

(β) Οι Γενικές Προκηρύξεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής : 
     

(i) Όλα τα προς τέλεση Πρωταθλήματα της επικείμενης αγωνιστικής 
περιόδου 

(ii) Την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης των 

Πρωταθλημάτων 
       (iii)     Κάθε άλλο γενικό όρο ο οποίος είναι αναγκαίος για την επίτευξη                   

                 ομοιομορφίας των ειδικών προκηρύξεων που θα εκδοθούν. 
 
(γ) Η Γενική Προκήρυξη πρέπει να αποστέλλεται στα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ 

τουλάχιστον 1 μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης των ετησίων 
πρωταθλημάτων που αφορά. 
 

(δ) Η έκδοση της Γενικής Προκήρυξης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Π.Α..  

  
Άρθρο 6 – Ειδικές Προκηρύξεις 
 

(α) Οι Ειδικές Προκηρύξεις εκδίδονται (εφόσον ήθελε αποφασισθεί ότι θα 
εκδοθούν) είτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.Π.Α. είτε κατόπιν 
εκχωρήσεως της σχετικής προς τούτο αρμοδιότητας από την εκάστοτε 

αρμόδια προβλεπόμενη από το άρθρο 7 των παρόντων Κανονισμών 
Επιτροπή και δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής : 

 
     (ι) Τους όρους και το σύστημα διεξαγωγής του κάθε Πρωταθλήματος 
     (ιι) Τα γήπεδα τελέσεως των αγώνων, την διαιτησία, την γραμματεία, τους 

 λοιπούς άρχοντες κτλ 
     (ιιι)  Τις υποχρεώσεις των , των διαιτητών, της γραμματείας κτλ 

     (ιv) Τους οικονομικούς όρους διεξαγωγής του Πρωταθλήματος 
     (v) Τα διαγωνιζόμενα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ και τον τρόπο βαθμολόγησης 
 αυτών 

     (vi) Πειθαρχικούς κανόνες και Κανόνες δεοντολογίας για τους αθλητές, 
 προπονητές, παράγοντες, διαιτητές, κριτές, παρατηρητές κτλ 
     (vii)Την χρονική περίοδο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, τις 

 ημερομηνίες και ώρες τελέσεως των συναντήσεων. 
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     (viii)Πάν οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο κρίνεται ως απαραίτητο για την 
 ομαλή και ορθή οργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω 

 πρωταθλήματος. 
 

(β) Σε περίπτωση σύγκρουσης των προνοιών των Ειδικών Προκηρύξεων με 
τις αντίστοιχες πρόνοιες των Γενικών Προκηρύξεων και/ή των Κανονισμών 
και/ή του Καταστατικού τις Κ.Ο.Π.Α., οι τελευταίες (ήτοι οι πρόνοιες των 

Γενικών Προκηρύξεων και/ή των Κανονισμών και/ή του Καταστατικού της 
Κ.Ο.Π.Α.) θα υπερισχύουν και θα εφαρμόζονται κατ’ αποκλεισμό των 
πρώτων. 

 
(γ) Για κάθε θέμα για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη εις τις Ειδικές 

Προκηρύξεις αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν αυτό έχει 
εκχωρήσει την σχετική αρμοδιότητα σε ειδική επιτροπή δυνάμει του 
άρθρου 7 των παρόντων Κανονισμών. 

 
Άρθρο 7 – Επιτροπές Πρωταθλημάτων 

 
(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ο.Π.Α. δύναται με απόφαση του να 
εκχωρεί την αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής των ετησίων 

πρωταθλημάτων σε ειδική προς τον σκοπό αυτό και/ή σε ειδική για κάθε 
άθλημα επιτροπή, η οποία θα αποκαλείται «Επιτροπή Πρωταθλημάτων 
………….. (συμπληρώνεται με την ονομασία του αθλήματος) Κ.Ο.Π.Α.». 

 
(β) Με την ως άνω υπό (α) απόφαση του, το Διοικητικού Συμβουλίου θα 

ορίζει τα πρόσωπα τα οποία θα αποτελούν την οικεία Επιτροπή, καθώς και 
τους όρους βάσει των οποίων θα εκχωρείται και θα ασκείται η εν λόγω 
εκχωρηθείσα αρμοδιότητα. Νοείται ότι θέματα οικονομικής διαχείρισης των 

πρωταθλημάτων εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. της 
Κ.Ο.Π.Α. και δεν δύναται να εκχωρηθούν. 
 

(γ) Νοείται περαιτέρω ότι η κάθε «Επιτροπή Πρωταθλημάτων» θα δεσμεύεται 
από τις διατάξεις του Καταστατικού της Κ.Ο.Π.Α., τους σχετικούς 

Κανονισμούς και τις Γενικές Προκηρύξεις που σε κάθε περίπτωση θα 
εκδίδει το Δ.Σ. για τα οικεία πρωταθλήματα. 
 

 
Άρθρο 8 – Σύστημα Διεξαγωγής - Βαθμολογία 

 
Το σύστημα διεξαγωγής του κάθε πρωταθλήματος, ο τρόπος βαθμολογίας 
των ομάδων καθώς τα ισχύοντα σε περίπτωση ισοβαθμίας και διαβάθμισης 

– ανόδου θα ρυθμίζονται με βάση τους εν ισχύ διεθνείς κανονισμούς και/ή 
κάθε φορά με την ειδική προκήρυξη του κάθε πρωταθλήματος. 
 

 
 



 6 

 
Άρθρο 9 – Κανονισμοί διεξαγωγής 

 
(α) Η οργάνωση και τέλεση των πρωταθλημάτων της Κ.Ο.Π.Α.. θα διέπεται 

από τους εκάστοτε εν ισχύ Επίσημους Κανόνες που εκδίδει και αναγνωρίζει 
η οικεία για το άθλημα Διεθνής Ομοσπονδία, το Καταστατικό της Κ.Ο.Π.Α., 
τους παρόντες Κανονισμούς, τους Κανονισμούς της Κ.Ο.Π.Α., την Γενική 

και τις Ειδικές προκηρύξεις καθώς και τις διατάξεις των Νόμων και 
Κανονισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

(β) Εάν για οποιοδήποτε θέμα, σχετικό με την οργάνωση και διεξαγωγή των 
πρωταθλημάτων, δεν υπάρχει  πρόβλεψη εις τα ως άνω, τότε το εν λόγω 

θέμα θα ρυθμίζεται με σχετική απόφαση της οικείας Επιτροπής 
Πρωταθλήματος. 
 

 
Άρθρο 10 – Υποχρεώσεις Γηπεδούχων Πανεπιστημιών/ΙΤΕ  

 
(α) Τα γηπεδούχα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ υποχρεούνται όπως έχουν στην 
διάθεση των διαιτητών και της γραμματείας του αγώνα, μεταξύ άλλων τα 

εξής :  πίνακα για την αναγραφή και επισήμανση του αποτελέσματος (τόσο 
ηλεκτρονικό όσο και μη), χρονόμετρα αγώνος, σφυρίκτρες, κόρνα, γραφική 
ύλη και γενικά ότι είναι απαραίτητο για την ομαλή και απρόσκοπτη 

διεξαγωγή του αγώνα/αθλήματος. 
 

(β) Τα γηπεδούχα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ είναι υπεύθυνα για την διασφάλιση 
της τάξης εν τω γηπέδω. Οι  διαιτητές δύνανται να αρνηθούν την έναρξη 
και/ή την συνέχιση διεξαγωγής ενός αγώνα για τον λόγο ότι οι συνθήκες στο 

γήπεδο δεν εγγυώνται την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Σε μια τέτοια 
περίπτωση υπαίτιο για την διακοπή και/ή την μη έναρξη θα θεωρείται το 
γηπεδούχο Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ. Νοείται ότι σε περίπτωση διαφωνίας των 

διαιτητών σχετικά με την απόφαση για έναρξη και/ή συνέχιση ή μη 
κάποιου αγώνα δυνάμει του παρόντος εδαφίου, υπερισχύει η γνώμη του Α΄ 

διαιτητή. 
 
(γ) Τα γηπεδούχα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ υποχρεούνται όπως παρέχουν 

ιδιαίτερο χώρο αποδύσεως για τους διαιτητές του αγώνος.  
 

(δ) Τα γηπεδούχα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ υποχρεούνται ωσαύτως να μεριμνούν 
για την παρουσία ιατρού στο γήπεδο/χώρο διεξαγωγής του 
αγώνα/αθλήματος καθώς και να παρέχουν σε αυτόν χώρο για ιατρείο. Οι  

διαιτητές ΔΕΝ θα αρχίζουν ή συνεχίζουν αγώνα ή άθλημα σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει παρόν ιατρός στο γήπεδο/χώρο διεξαγωγής αθλήματος. Σε 
μια τέτοια περίπτωση υπαίτιο για την διακοπή και/ή την μη έναρξη θα 

θεωρείται το γηπεδούχο Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ. 
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Άρθρο  11 – Δικαιούμενοι Συμμετοχής σε αγώνα 

 
(α) Τηρουμένων των Κανονισμών «Περί Εγγραφών και Μεταγραφών 

Αθλητών/Αθλητριών της Κ.Ο.Π.Α.» στους αγώνες των πρωταθλημάτων που 
διοργανώνει η Κ.Ο.Π.Α. δικαιούνται να συμμετέχουν μόνο αθλητές που 
ανήκουν στην δύναμη κάποιου εκ των διαγωνιζομένων Πανεπιστημιών/ΙΤΕ 

και είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κ.Ο.Π.Α. καθώς και εν ισχύ 
ιατρικής βεβαίωσης.  
 

(β) Δεν δικαιούται να συμμετέχει σε αγώνες πρωταθλημάτων της Κ.Ο.Π.Α. 
αθλητής ο οποίος έχει τιμωρηθεί από τα αρμόδια όργανα καθ’ όλο το 

χρονικό διάστημα που διαρκεί η τιμωρία του.  
 
(γ) Σε περίπτωση που, όσον αφορά την ταυτότητα ή την κανονική 
συμμετοχή του αθλητή υπάρχει ένσταση πλαστοπροσωπίας, ο Διαιτητής 

οφείλει, να αναγράφει στο πίσω μέρος του φύλλου αγώνα  το 
ονοματεπώνυμο του, το έτος γεννήσεως του, την ακριβή του διεύθυνση και 
τον αριθμό της πολιτικής του ταυτότητας. 

 
(δ) Αθλητής που αποβλήθηκε από αγώνα, τιμωρείται αυτόματα με 

αποκλεισμό 2 αγωνιστικών ημερομηνιών. Το φύλλο αγώνα στο οποίο ο 
διαιτητής σημείωσε το παράπτωμα του αθλητή που αποβλήθηκε, 
αποστέλλεται από το Γεν. Γραμματέα της ΚΟΠΑ στη Δικαστική Επιτροπή, η 

οποία αφού ακούσει τον αθλητή, μπορεί να επιβάλει επιπρόσθετες ποινές. 
 
Άρθρο 12.  Δελτίο Υγείας  

  
 Όλοι οι αθλητές που θα συμμετέχουν στα  Παγκύπρια Πανεπιστημιακά 
Πρωταθλήματα θα πρέπει να κατέχουν Δελτίο Υγείας σε ισχύ. 
 
Άρθρο 13 – Διαιτητές / Κριτές / Παρατηρητές            

 
(α) Οι διαιτητές, κριτές, παρατηρητές και σημειωτές των αγώνων ορίζονται 
από την Επιτροπή Διαιτησίας όπως προνοούν οι σχετικοί Κανονισμοί. 

 
(β) Ο πειθαρχικός έλεγχος των πιο πάνω προσώπων ασκείται από την 

Επιτροπή Διαιτησίας κατά τα οριζόμενα στους οικείους Κανονισμούς.  
 
(γ) Αγώνας δύναται να αρχίσει και με την παρουσία ενός μόνο διαιτητή (σε 

όσα αθλήματα προνοείται η παρουσία πέραν του ενός διαιτητή) εφόσον 
αυτός αναλαμβάνει την ευθύνη της διεύθυνσης του.  
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Άρθρο 14 – Χρώματα Ομάδων 
 

(α) Τα εγγεγραμμένα στην δύναμη της ΚΟΠΑ Πανεπιστήμια/ΙΤΕ οφείλουν 
να κοινοποιούν εγγράφως, επί της δηλώσεως συμμετοχής που υποβάλλουν 

δυνάμει του άρθρου 4 των παρόντων Κανονισμών, εις το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΚΟΠΑ τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσουν  για τις 
εμφανίσεις των αθλητών τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποιεί σε όλες 

τις ομάδες τον σχετικό κατάλογο με τα χρώματα όλων των ομάδων. 
 
(β) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες υποχρεούνται να κατέρχονται στους αγώνες με 

τα δηλωθέντα χρώματα. Αθλητής ο οποίος φέρει στολή διαφορετικού 
χρώματος από αυτού της ομάδος του ή στολή άνευ αριθμού αποκλείεται 

από την συμμετοχή του εις τον αγώνα έως ότου συμμορφωθεί με τις 
πρόνοιες του άρθρου αυτού και εάν εκ παραδρομής συμμετάσχει εις τον εν 
λόγω αγώνα θεωρείται ως αντικανονικώς συμμετέχων σε αυτόν.  

 
(γ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμοί της οικείας 

Διεθνούς Ομοσπονδίας που αφορούν στο θέμα των εμφανίσεων των ομάδων 
και οι σχετικές πρόνοιες των ειδικών προκηρύξεων. 
 

Άρθρο 15– Αναβολή Αγώνος 
 
(α) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (β) του παρόντος άρθρου, 

απαγορεύεται η αναβολή ορισθείσας συνάντησης ακόμη και αν και τα δύο 
διαγωνιζόμενα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ συμφωνούν σε αυτή. 

 
(β) Αναβολή ορισθείσας συνάντησης επιτρέπεται μόνο εις τις εξής 
περιπτώσεις :   

  
(i) Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλου λόγου 

ανωτέρας βίας ο οποίος να καθιστά κατά την κρίση των διαιτητών 

αδύνατη την διεξαγωγή της συνάντησης.  Εις τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα περιλαμβάνεται και η περίπτωση που εξαιτίας βροχής 

το γήπεδο είναι κατά την κρίση των διαιτητών ολισθηρό και/ή 
επικίνδυνο για την ασφάλεια των παικτών και/ή η αναπήδηση της 
μπάλας δεν είναι η ενδεδειγμένη λόγω του ότι το γήπεδο 

καλύφθηκε από νερό. Νοείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι 
διαιτητές αναμένουν για περίοδο 30 λεπτών από την καθορισμένη 

ώρα έναρξης του αγώνα και αν οι συνθήκες κατά την κρίση τους 
δεν βελτιωθούν αναβάλλουν αυτόν. 

 

(ii) Σε περίπτωση ομαδικού δηλητηριασμού των αθλητών μίας ή και 
των δύο διαγωνιζομένων Πανεπιστημιών/ΙΤΕ και/ή σε περίπτωση 
αυτοκινητιστικού ή άλλου ατυχήματος το οποίο, κατά την κρίση 

της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΑ,  κατέστησε αδύνατη την 
διεξαγωγή της συνάντησης. Νοείται ότι αν η Δικαστική Επιτροπή, 
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στην οποία παραπέμπεται ο εν λόγω αγώνας, κρίνει ότι ο αγώνας 
θα μπορούσε να διεξαχθεί, δύναται να κατακυρώσει τον αγώνα 

υπέρ της αναίτιας ομάδας. 
 

(iii) Σε περίπτωση απρόοπτου ή εξαιρετικού γεγονότος ή για λόγο 
δημοσίου συμφέροντος το οποίο κατά την κρίση του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθιστά την αναβολή αναπόφευκτη ή επιβεβλημένη. 

 
(iv) Για σκοπούς προετοιμασίας ή υποχρεώσεων των Εθνικών Ομάδων, 

κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή 

της οικείας Επιτροπής Πρωταθλημάτων αντίστοιχα. 
 

(v) Σε περίπτωση που Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ συμμετέχει με ομάδα του σε 
παγκόσμια, ευρωπαϊκή, πανελλήνια ή άλλη διεθνή διοργάνωση 
και το Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ  ειδοποιά εγγράφως το Δ.Σ. της ΚΟΠΑ 

πέντε τουλάχιστο μέρες νωρίτερα. 
 

(vi) Σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότεροι παίκτες κάποιας 
ομάδας (στην περίπτωση Ποδοσφαίρου όταν τρεις ή περισσότεροι 
παίκτες) μετέχουν σε διεθνείς  Αγώνες της αντίστοιχης Εθνικής 

ομάδας της Κύπρου στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, και το 
Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ ειδοποιά εγγράφως, το Δ.Σ. της ΚΟΠΑ πέντε 
τουλάχιστο μέρες νωρίτερα. 

 
(vii) Σε περίπτωση που αγώνας οριστεί σε εξεταστική περίοδο εξαμήνου 

(semester) του Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ 
ειδοποιήσει εγγράφως το Δ.Σ. της ΚΟΠΑ το αργότερο δέκα μέρες 
μετά την αποστολή με Φαξ στα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ του 

προγράμματος του σχετικού  πρωταθλήματος 
 

(viii) Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης της αίθουσας/χώρου 

διεξαγωγής του αγώνα λόγω βλάβης του δικτύου της περιοχής πριν 
από την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Σε μια τέτοια 

περίπτωση οι διαιτητές αναμένουν για περίοδο 30 λεπτών από την 
καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η βλάβη εντός του χρονικού αυτού περιθωρίου 

αναβάλλουν τον αγώνα. Νοείται ότι σε περίπτωση που η διακοπή 
της ηλεκτροδότησης της αίθούσας αφορά σε βλάβη της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης της αίθουσας, για την τύχη του αγώνα αποφασίζει η 
Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΑ.  

 

  
(γ) Στις περιπτώσεις (v), (vi) και (vii) η σχετική αίτηση θα πρέπει να γίνεται 
εγγράφως και να αποστέλλεται εις το Δ.Σ. της Κ.Ο.Π.Α.  ή την Επιτροπή 

Πρωταθλημάτων, αντίστοιχα, εντός των προθεσμιών που προνοούνται 
ανωτέρω. 
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(δ) Σε περίπτωση αναβολής συνάντησης δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου, το Δ.Σ. της Κ.Ο.Π.Α. ή η Επιτροπή Πρωταθλημάτων, 
αναλόγως, ορίζει την αναβληθείσα συνάντηση το συντομότερο και αν είναι 

δυνατό στην αμέσως επόμενη ελεύθερη αγωνιστική ημερομηνία. 
 
Άρθρο 16 – Διακοπή Αγώνος 

 
(α) Αγώνας διακόπτεται μετά της ενάρξεως του είτε λόγω βροχής η οποία 
κατέστησε επικίνδυνο και/ή αδύνατο την συνέχιση αυτού είτε συνεπεία 

διακοπής της ηλεκτροδότησης της αίθουσας στην οποία διεξάγεται είτε λόγω 
καταστροφής του αναγκαίου για την διεξαγωγή του εξοπλισμού (πχ ταμπλό 

στην καλαθόσφαιρα κτλ) είτε λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλων 
λόγω ανωτέρας βίας.  
 

(β) Σε περίπτωση τέτοιας διακοπής οι διαιτητές αναμένουν για περίοδο 30 
λεπτών από την στιγμή της διακοπής και αν μέσα σε αυτή την περίοδο δεν 

καταστεί δυνατή η συνέχιση του αγώνα, διακόπτουν αυτόν οριστικά. Νοείται 
ότι αποκλειστικά αρμόδιοι να αποφασίσουν για το αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου είναι οι διαιτητές 

του αγώνα και σε περίπτωση διαφωνίας τους ο Α΄ διαιτητής. 
 
(γ) Διακοπέντας αγώνας, βάσει των προνοιών του παρόντος άρθρου, 

συνεχίζεται το συντομότερο δυνατό στην επόμενη ελεύθερη αγωνιστική 
ημερομηνία από το σημείο στο οποίο διακόπηκε, με τους ίδιους διαιτητές, 

το ίδιο φύλλο αγώνος και στο ίδιο γήπεδο.  
 
Άρθρο 17 –Επαναληπτικός Αγώνας 

 
(α) Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο διαταχθεί η επανάληψη αγώνα, 
στον επαναληπτικό αγώνα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο όσοι 

αθλητές είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον αρχικό αγώνα ο οποίος 
αναβλήθηκε. Νοείται ότι αν κάποιος αθλητής στερείτο το δικαίωμα 

συμμετοχής στον αρχικό αγώνα συνεπεία ποινής αποκλεισμού θα στερείται 
το δικαίωμα συμμετοχής και εις τον τυχόν επαναληπτικό αγώνα. 
 

(β) Σε περίπτωση επανάληψης διακοπέντα αγώνα, αθλητής ο οποίος 
απεβλήθη εις τον αρχικό αγώνα θα στερείται του δικαιώματος συμμετοχής 

στον επαναληπτικό αγώνα ανεξάρτητα από οιανδήποτε επιπρόσθετη ποινή 
του επιβληθεί από την Δικαστική Επιτροπή. 
 

Άρθρο 18 – Έδρες Ομάδων - Αντικανονικότητα Γηπέδου 
 
(α)  Τα γήπεδα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σαν έδρες των διαγωνιζομένων 

ομάδων καθορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα εις τις δηλώσεις 
συμμετοχής που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 4 των παρόντων 
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Κανονισμών. Τα γήπεδα αυτά κοινοποιούνται εις τα συμμετέχοντα 
Πανεπιστήμια/ΙΤΕ από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Π.Α. Προϋπόθεση για χρήση ή μη 

ενός γηπέδου από διαγωνιζόμενο Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ αποτελεί ο 
χαρακτηρισμός του ως κανονικό – κατάλληλο. 

 
(β) Η κρίση περί κανονικότητας ή μη ενός γηπέδου ανήκει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Τεχνικής Επιτροπής και/ή της οικείας 

Επιτροπής Πρωταθλημάτων.  
 
(γ) Για την κρίση περί της κανονικότητας ή μη ενός γηπέδου κατά την μέρα 

και ώρα διεξαγωγής ενός αγώνα είναι υπεύθυνος ο διαιτητής που έχει 
οριστεί ως Α΄ διαιτητής για τον συγκεκριμένο αυτό αγώνα. Αν ο Α΄ διαιτητής 

θεωρήσει το γήπεδο ως ακατάλληλο δύναται να μην αρχίσει συγκεκριμένο 
αγώνα. Νοείται ότι οι όποιες παρατηρήσεις του διαιτητή περί της 
καταλληλότητας ή μη ενός γηπέδου θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς εις το 

φύλλο αγώνος.   
 

(δ) Αντικανονικό θεωρείται μεταξύ άλλων  το γήπεδο το οποίο :  
       

(i) Δεν πληροί τα κριτήρια που τίθενται εις τους εκάστοτε εν ισχύ 

επίσημους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας. 
 

(ii) Δεν διαθέτει επαρκή φωτισμό. 

 
 

Άρθρο 19 – Διακοπέντες Αγώνες - Αφαίρεση Βαθμών 
  
(Α). Στις πιο κάτω περιπτώσεις οι ομάδες των Πανεπιστημίων/ΙΤΕ χάνουν 

δύο (2) βαθμούς αυτόματα και επιπρόσθετα ο συγκεκριμένος αγώνας (εάν 
αφορά συγκεκριμένο αγώνα) κατακυρώνεται υπέρ της ομάδας του 
αντίπαλου Πανεπιστημίου/ΙΤΕ με σκορ που προβλέπεται από τους 

κανονισμούς της αντίστοιχης ομοσπονδίας και επιπρόσθετα η ομάδα του 
Πανεπιστημίου/ΙΤΕ που υποπίπτει σε οιοδήποτε των πιο κάτω 

παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας ή σε οιοδήποτε 
άλλο αρμόδιο όργανο της Ομοσπονδίας για επιβολή τυχόν περαιτέρω 
ποινών: 

 

1. Σε περίπτωση που μια ομάδα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα μετά τις 
κληρώσεις. 

2. Σε περίπτωση που μια ομάδα δεν προσέλθει σε καθορισμένο αγώνα. 

3. Σε περίπτωση που μια ομάδα αποχωρεί από τους υπόλοιπους αγώνες 
του πρωταθλήματος και/ή από το πρωτάθλημα. 
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4. Σε περίπτωση που κάποιος αγώνας δεν αρχίζει με υπαιτιότητα μιας 
ομάδας, πχ προσέλευση με λιγότερους παίχτες από τους ελάχιστους 
απαιτούμενους κτλ. 

 
(Β). Στις πιο κάτω περιπτώσεις οι ομάδες των Πανεπιστημίων/ΙΤΕ 
παραπέμπονται για τυχόν επιβολή ποινών στη Δικαστική Επιτροπή όπου 

παραπέμπεται και ο σχετικός αγώνας για απόφαση περί της τύχης του: 
  

1.  Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα από το διαιτητή με υπαιτιότητα της 
ομάδας του Πανεπιστημίου/ΙΤΕ. 

  

2.  Σε περίπτωση που μια ομάδα αποχωρεί από κάποιο αγώνα, πριν από 
την κανονική του λήξη. 
  

3.  Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα από το Διαιτητή, λόγω επεισοδίων, 
που προκάλεσαν αθλητές ή οπαδοί του Πανεπιστημίου/ΙΤΕ ή και των 

δύο Πανεπιστημίων/ΙΤΕ. 
  

4.  Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται στον αγώνα παίκτες που δε 

δικαιούνται συμμετοχής. 
  

5.  Σε περίπτωση που αγώνας δεν διεξήχθη ή διακόπηκε λόγω γεγονότος 
που δεν οφείλεται στα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ.   

 

 
Άρθρο 20 – Ενστάσεις 
 

1. Αγώνας ο οποίος τελέστηκε έστω και κατά παράβαση του 
Καταστατικού ή των οικείων κανονισμών και προκηρύξεων θεωρείται 

έγκυρος, επιτρέπεται δε ένσταση κατά του κύρους ή του 
αποτελέσματος του μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

(α) Λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου συνεπεία μη τηρήσεως των 
διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και/ή των διατάξεων των δυνάμει 

αυτού εκδομένων Κανονισμών.  Ενστάσεις του είδους αυτού υποβάλλονται 
μόνον κατά του κύρους του αγώνα. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση 
τα γηπεδούχα και έχοντα τον έλεγχο του αγώνα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ.  

Ενστάσεις λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου θα γίνονται απαραιτήτως 
πριν την έναρξη του  αγώνα από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδας επί 
του φύλλου αγώνος.  Οι διαιτητές  εφ’ όσον αποφασίσουν την έναρξη του 

αγώνα οφείλουν με έκθεση τους προς την Ομοσπονδία να δικαιολογήσουν 
την απόφαση τους. 

 
(β) Λόγω αντικανονικής συμμετοχής αθλητή/τριας ή πλαστοπροσωπίας 
από αθλητή/τρια η οποία διαπιστώθηκε πριν, κατά ή μετά το πέρας του 
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αγώνα και πάντως όχι  αργότερα από 48 ώρες από την λήξη του αγώνα.  Σε 
περίπτωση αποδοχής τέτοιας ενστάσεως το εν αδίκω ευρισκόμενο 

Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ μηδενίζεται ασχέτως του αποτελέσματος του αγώνος και 
ο αγώνας θεωρείται ως λήξας υπέρ του αντιπάλου Πανεπιστημίου/ΙΤΕ με 

τέτοιο αποτέλεσμα ως η Δικαστική Επιτροπή ήθελε καθορίσει. 
 
(γ) Λόγω αντικανονικής διακοπής αγώνα, συνεπεία μη επαρκώς, 

αιτιολογημένης και σύμφωνης προς τους Κανονισμούς ή προκηρύξεις 
αποφάσεως του διαιτητού. 
 

(δ) Λόγω κακής εφαρμογής ή παραβάσεως των διεθνών κανονισμών του 
οικείου αθλήματος και/ή των κανονισμών και/ή προκηρύξεων της 

Ομοσπονδίας.  Δια του όρου “κακή εφαρμογή” δεν εννοούνται περιπτώσεις 
που ανάγονται στην κρίση του διαιτητή σε αποφάσεις του. Νοείται ότι τέτοια 
ένσταση επιτυγχάνει μόνο εάν κατά την κρίση της Δικαστικής Επιτροπής η 

κακή εφαρμογή ή παράβαση επηρεάζει ουσιωδώς το αποτέλεσμα του 
αγώνα. 

 
2. Ένσταση η οποία αφορά σε κακή εφαρμογή ή παράβαση οιουδήποτε 
των Κανονισμών από διαιτητή, κριτή ή μέλος της γραμματείας πρέπει 

απαραιτήτως κατ’ αρχήν να αναφέρεται από τον αρχηγό της ενισταμένης 
ομάδας στον διαιτητή ή κριτή ευθύς ως η σφαίρα καταστεί νεκρά το δε 
χρονόμετρο σταματήσει ή ο αγώνας τελειώσει. Περαιτέρω ο αρχηγός της 

ενιστάμενης ομάδας υποχρεούται να  αναγράψει στο φύλλο αγώνα (όπου 
τέτοιο υπάρχει) την  ένσταση αυτή με το τέλος του αγώνα και προ της 

υπογραφής του φύλλου αγώνος διαφορετικά η ένσταση θα θεωρείται άκυρη 
εξ  υπαρχής και ως μη γενομένη.  
 

3. Οι λόγοι για τους οποίους υποβάλλονται οι ενστάσεις δέον να 
υποβάλλονται γραπτώς από τα Πανεπιστήμια/ΙΤΕ στην Ομοσπονδία εντός 
48 ωρών από την ημέρα του αγώνα και τα υποστηρικτικά στοιχεία εντός της 

προθεσμίας που  αναφέρεται στη παράγραφο 4 (α) πιο κάτω. 
 

4.   (α) Το ενιστάμενο Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ οφείλει περαιτέρω όπως υποβάλει 
την ένσταση του επί του εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου 
εγκεκριμένου εντύπου εντός 76 ωρών αρχομένων από της 8ης  πμ. ώρας 

της ημέρας η οποία ακολουθεί την ημέρα κατά την οποία διεξήχθει ο 
αγώνας κατά του οποίου γίνεται η ένσταση. 

 
(β) Νοείται ότι σε περίπτωση που το ενιστάμενο Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ δεν 
συμπληρώσει δεόντως  το προαναφερθέν έντυπο, η Δικαστική Επιτροπή 

δύναται να απορρίψει συνοπτικώς την ένσταση. Κάθε έντυπο ενστάσεως 
πρέπει να συνοδεύεται κατά την υποβολή του από χρηματικό παράβολο 
100 ευρώ. 
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5. Σε περίπτωση κατά την οποία υπεβλήθη ένσταση, με τον τρόπο που 
προνοείται πιο πάνω, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο  της Ομοσπονδίας 

αποστέλλει ένα αντίγραφο του υποβληθέντος εντύπου ενστάσεως το 
γρηγορότερο  δυνατό στους διαιτητές του καθ’ ου η ένσταση αγώνα, οι 

οποίοι  οφείλουν να υποβάλουν εγγράφως στην Ομοσπονδία αναφορά 
των  γεγονότων των σχετικών προς την ένσταση μέχρι τις 10 π.μ. της 
επομένης της ημέρας κατά την οποία  έχουν ειδοποιηθεί από την 

Ομοσπονδία ως ανωτέρω. 
 

6. Σε περίπτωση κατά την οποία υπεβλήθη ένσταση στο  φύλλο αγώνα 

 οι διαιτητές οφείλουν εντός 48 ωρών να υποβάλλουν τις 
 παρατηρήσεις τους προς την Ομοσπονδία. 

 
7. Οι ενστάσεις κατά του κύρους αγώνος θα εκδικάζονται και θα 

αποφασίζονται από τη Δικαστική Επιτροπή εντός 15 ημερών από τη 

ημερομηνία παραπομπής σε αυτήν  από το Δ.Σ. της ΚΟΠΑ. 
 

8. Εναντίον αποφάσεων της Δικαστικής για ενστάσεις οι οποίες έγιναν ως 
ανωτέρω επιτρέπεται έφεση στην Α.Δ.Ε.Α. σύμφωνα με τον Περί  
Κ.Ο.Α. Νόμο. 

 
9. Για οιαδήποτε θέματα αναφορικά με τις ενστάσεις δεν γίνεται ρητή 

πρόνοια στον παρόντα κανονισμό η Δικαστική Επιτροπή θα δύναται 

να εφαρμόζει αναλογικά και κατά την κρίση της τους διεθνείς 
κανονισμούς του οικείου αθλήματος και τους κανονισμούς, 

προκηρύξεις και Καταστατικό της οικείας για το άθλημα Ομοσπονδίας 
εν Κύπρο. 

 

Άρθρο 21 - Εθνικές Ομάδες 
 
(α) Η ΚΟΠΑ έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση Εθνικών Φοιτητικών 
Ομάδων σ' όλα τα αθλήματα.  Η ΚΟΠΑ μετά από απόφαση του Δ.Σ. δύναται 

να συμμετέχει στα Διεθνή Φοιτητικά Πρωταθλήματα που προβλέπονται από 
το διεθνές Πρόγραμμα και μεριμνά για την ευπρόσωπη εμφάνιση των 

Κυπριακών Ομάδων στους Διεθνείς Φοιτητικούς Αγώνες που τελούνται είτε 
στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό. 
 

(β) Αθλητής που κλήθηκε για να συμμετάσχει στην Εθνική ή Προεθνική 
Φοιτητική ομάδα και δεν προσήλθε αδικαιολόγητα, υποπίπτει σε 

πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται.  Για τον ίδιο λόγο, 
Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ που αρνείται να παραχωρήσει τους αθλητές του για την 
προετοιμασία  και συγκρότηση των Εθνικών Ομάδων, υποπίπτει σε 

πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται. 
 
 
Άρθρο 22 – Τιμητικές Απονομές 
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(α) Κάθε έτος μετά το πέρας των πρωταθλημάτων, η ΚΟΠΑ απονέμει 
έπαθλα, μετάλλια και διπλώματα στις ομάδες και στους αθλητέςπου 

διακρίθηκαν κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού της 
Συμβουλίου. 
 

(β) Η ΚΟΠΑ δύναται να απονέμει αναμνηστικά διπλώματα, μετάλλια ή 
σήματα στους  αθλητές που αγωνίστηκαν με τις εθνικές ομάδες της Κύπρου. 
 

(γ) Κάθε έτος μετά το πέρας των Πρωταθλημάτων, η ΚΟΠΑ απονέμει, κατά 
την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετάλλιο ή πλακέτα ήθους στο 

Πανεπιστήμιο/ΙΤΕ το οποίο διακρίθηκε κατά την διάρκεια της αγωνιστικής 
περιόδου στο ήθος, την αθλητοπρέπεια και το ευ αγωνίζεσθαι. 
 

 
Άρθρο 23 -  Αρμοδιότητα για θέματα που δεν προβλέπονται ρητώς 

στους παρόντες κανονισμούς 
 
Για κάθε θέμα για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη εις τους παρόντες 

Κανονισμούς αποφασίζει η οικεία Επιτροπή Πρωταθλημάτων η οποία 
δύναται προς τον σκοπό αυτό να ζητεί και να λαμβάνει την γνώμη της 
Δικαστικής Επιτροπής. 

 
 

Άρθρο 24 -Τελικές Διατάξεις 
 
Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από τις 24/9/2013. 

 
Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ τροποποιημένοι από τις 
26/11/2018. 


