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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                                                               

       ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ»B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ  

2017-2018 

 
 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017-2018 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χάντμπολ  
(ΚΟΧ) προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 το 

Παγκύπριο Πρωτάθλημα «ΟΠΑΠ» B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ που 

αρχίζει στις 29/11/2017 
 

 

2.  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

Όπου οι πρόνοιες της παρούσης Προκήρυξης συγκρούονται με τις 
πρόνοιες των περί Πρωταθλημάτων Γενικών Κανονισμών και/ή περί 
Εγγραφών Μεταγραφών Χειροσφαιριστών/στριών Κανονισμών και/ή 
των Κανονισμών και/ή του Καταστατικού είναι επικρατέστερες και 
έχουν εφαρμογή. 

 
 

3.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα «ΟΠΑΠ» B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 
συμμετέχουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα τέσσερα (4) σωματεία. 

 
1. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ     3. A.O.ANΘΟΥΠΟΛΗΣ               
2. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ               4. ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ                                 

     
 

4.  ΓΗΠΕΔΑ 
 

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στα πιο κάτω γήπεδα που έχουν 
δηλώσει  ως έδρα τα σωματεία.   
 
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                   ΚΟΙΝ.ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ 
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ                          - ΤΕΧ, ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ                - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ 
Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ      - ΕΥΡ. ΠΑΝ/ΜΙΟ. ΚΥΠΡΟΥ 
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Σε περίπτωση που κάποια αίθουσα / γήπεδο δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ( δεν είναι διαθέσιμη, είναι ακατάλληλη κλπ ) η ΚΟΧ 
μπορεί να ορίσει τον επηρεαζόμενο αγώνα σε άλλη αίθουσα. 
 

5)  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Φ/Α 

 
1)  Πριν την έναρξη κάθε αγώνα ο υπεύθυνος η/και χειροσφαιριστής 

κάθε ομάδας  υποχρεούνται να παρουσιάσουν τα εκ δοθέντα από 
την ΚΟΧ δελτία ταυτότητας των αθλητών τα οποία θα ελέγχονται 
από την γραμματεία του αγώνα. 

 
2) Αθλητής που δεν κατέχει και παρουσιάζει στην γραμματεία του     

αγώνα έγκυρο δελτίο ταυτότητας της ΚΟΧ δεν μπορεί να λάβει 
μέρος σε αγώνα. 

 
3) Τονίζεται ότι από την 01 Ιανουαρίου 2018 δεν θα  έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής όσοι αθλητές / τριες παρουσιάσουν στην γραμματεία 
του αγώνα δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου. Σε περίπτωση 
συμμετοχή αθλητή / τριας με τέτοιου τύπου αθλητικής ταυτότητας 
τότε η συμμετοχή του θα θεωρείται αντικανονική.  

 
 

 

6)  ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 
1) Οι αθλητές  που λαμβάνουν μέρος στους αγώνες των 

Πρωταθλημάτων της ΚΟΧ έχουν υποχρέωση να έχουν μαζί τους 
ισχύον δελτίο υγείας .  Κάθε αθλητής οφείλει να παρουσιάζει το εν 
λόγω δελτίο στο πρωτότυπο του στην γραμματεία πριν την έναρξη 
του αγώνα διαφορετικά θα του απαγορεύεται υποχρεωτικά η 
συμμετοχή στον αγώνα. 
 
Η γραμματεία θα αποδέχεται το ισχύον Δελτίο Υγείας μόνο στο 
πρωτότυπό της.  Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η 
συμμετοχή του αθλητή στον αγώνα. 
 
Για τους πιο πάνω σκοπούς Δελτίο Υγείας είναι αυτό που 
εκδίδεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας Αθλητών (ΑΣΥΑ) του 
ΚΟΑ. 
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 7.  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
 

 ΑΓΩΝΕΣ  
  

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4) γύρους και όλες οι 
ομάδες θα δώσουν τετραπλούς αγώνες μεταξύ τους ( 2 εντός & 2 
εκτός μετά από κλήρωση ).   
 

    KATATAΞH - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 
                   Πρωταθλήτρια θα είναι η  ομάδα που θα συγκεντρώσει τους 
                   περισσότερους βαθμούς στο τέλος του 4ου Γύρου και η οποία 
                   θα έχει το δικαίωμα να αγωνίζεται από την αγωνιστική περίοδο 
                   2018-2019 στο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας Ανδρών.  
                   Σε περίπτωση που δύο ομάδες ισοβαθμήσουν στην πρώτη θέση  
                   μετά το τέλος του 4ου γύρου, πρωταθλητής θα αναδειχθεί ο  
                   νικητής του αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων που ισοβάθμησαν σε 
                   ουδέτερο γήπεδο που θα ορίσει η Ομοσπονδία. Στον αγώνα 
                   αυτό, σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική του διάρκεια, θα 
                   προστεθεί 10λεπτη παράταση (2χ5) και αν εξακολουθήσει να 
                   είναι ισόπαλος θα ακολουθηθεί η διαδικασία των πέναλτι 
                   σύμφωνα με τους Κανόνες παιχνιδιού της Παγκόσμιας 
                   Ομοσπονδίας. 
 

Σε περίπτωση που  περισσότερες από δύο ομάδες  ισοβαθμούν 
στην πρώτη θέση μετά το τέλος του 4ου γύρου, για την τελική 
κατάταξη τους θα διεξαχθούν μεταξύ τους μονοί αγώνες  
κατάταξης κανονικής διάρκειας σε ουδέτερα γήπεδα που θα 
ορίσει η Ομοσπονδία.  
Πρωταθλήτρια θα είναι η  ομάδα που θα συγκεντρώσει τους 
περισσότερους βαθμούς σε αυτούς τους αγώνες. 
Σε περίπτωση που μετά το τέλος των αγώνων  αυτών έχουμε 
ισοβαθμία τότε για την τελική κατάταξη θα ληφθούν υπόψη κατά 
σειρά τα ακόλουθα κριτήρια από τους μεταξύ τους αγώνες 
Κατάταξης: 
Α) Η διαφορά βαθμών, 
Β) Η διαφορά τερμάτων,  
Γ) Ο μεγαλύτερος αριθμός τερμάτων  
Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υφίσταται ισοβαθμία τότε θα 
ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια: 
Δ) Η συνολική διαφορά τερμάτων στην κανονική διάρκεια του 
πρωταθλήματος, 
Ε) ο μεγαλύτερος αριθμός τερμάτων στην κανονική διάρκεια 
 του πρωταθλήματος, 
ΣΤ) Κλήρωση.  
 
Για τις υπόλοιπες θέσεις σε περίπτωση ισοβαθμίας  θα ληφθούν 
υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται πιο πάνω ( α-β-γ-στ ) για 
τους μεταξύ τους αγώνες.  
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8.    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
 Η βαθμολογία των ομάδων ορίζεται από το άρθρο 41 των  
 Εσωτερικών Κανονισμών της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
 Χάντμπολ.  

 

9.    ΜΠΑΛΑ ΑΓΩΝΑ  

   
Η μπάλα που θα χρησιμοποιείται θα είναι νούμερο 3. 

 

10.   XΡΟΝΟΣ/ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Σαν αγωνιστικές ημέρες καθορίζονται όλες οι μέρες της 
εβδομάδας.   
 
΄Ωρα έναρξης των αγώνων ορίζεται  για τις καθημερινές  θα 
είναι μετά τις 18.00μμ και για δε το Σάββατο και την Κυριακή η 
ώρα 15.00. 
 

11. ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

 

α. Η πρώτη μεταγραφική περίοδος της Β’ Κατηγορίας Αντρών άρχισε      

    την 1η Ιουλίου 2017 και λήγει την προηγούμενη της έναρξης της   
    αγωνιστικής περιόδου σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά.  
 
β. Η δεύτερη μεταγραφική περίοδος αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 
    και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.  
 

12. ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ 

 
Σε περίπτωση που οι  δύο ομάδες που αγωνίζονται έχουν το ίδιο ή 
παρεμφερές χρώμα φανέλας, είναι υποχρεωμένη να την αλλάξει: 

 
1)  H Ομάδα που είναι φιλοξενούμενη. 

 
Αν κάποιος παίκτης  αγωνίζεται με στολή που έχει διαφορετικό 
χρώμα από αυτό της ομάδας του, είναι δυνατό να μην του επιτραπεί 
η συμμετοχή στον αγώνα ωσότου συμμορφωθεί με τις πιο πάνω 
διατάξεις. 
 
 

 

13. ANΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 

 
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή της έδρας που κληρώθηκε για 
κάποιο αγώνα ή αναβολή συνάντησης που ορίστηκε. 
 
Επιτρέπεται ωστόσο για δικαιολογημένη αιτία και μόνο ύστερα από 
έγκριση των αρμόδιων οργάνων της ΚΟΧ., που αναφέρονται αμέσως 
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πιο κάτω αλλαγή της ημερομηνίας ή της ώρας έναρξης οποιουδήποτε 
αγώνα νοουμένου ότι δεν θ΄ ανατραπεί, κατά το δυνατό η σειρά του 
αρχικού προγράμματος συναντήσεων. 
Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου «δικαιολογημένη αιτία» μπορεί 
να θεωρηθεί: 
 
α)  Περίπτωση θεομηνίας ή άλλης ανώτερης βίας «FORCE MAJEURE” 

που καθιστά αδύνατη τη συνάντηση ή την μετάβαση 
οποιασδήποτε ομάδας κατά την κρίση της Οργανωτικής 
Επιτροπής ή των διαιτητών του αγώνα. 

 
β) Περίπτωση ομαδικού δηλητηριασμού των παικτών ή     

αυτοκινητιστικού δυστυχήματος ή άλλου ομαδικού ατυχήματος        
που επηρεάζει πάνω από 3 παίκτες της ομάδας που θ΄  αγωνιστεί 
κατά την κρίση του Δ.Σ. της ΚΟΧ. 

 
γ) Περίπτωση απροόπτου ή εξαιρετικού  γεγονότος ή άλλου 

γεγονότος δημόσιου ενδιαφέροντος που κατά την κρίση του Δ.Σ. 
της ΚΟΧ καθιστά την αναβολή ή την αλλαγή της ώρας έναρξης του 
αγώνα αναπόφευκτη ή αναγκαία για λόγους γενικότερης φύσης. 

 
δ) Κοινή συμφωνία των ομάδων, που θ΄ αγωνιστούν με έγκριση του 

Δ.Σ. της ΚΟΧ, νοουμένου ότι οποιαδήποτε αλλαγή της 
ημερομηνίας ή της ώρας έναρξης του αγώνα σε τέτοια περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 48 ώρες πριν ή μετά από την 
ημερομηνία και ώρα, που ορίστηκε αρχικά για τη διεξαγωγή του 
αγώνα, νοουμένου    ότι η πιο πάνω κοινή συμφωνία των 
διαγωνιζομένων ομάδων γνωστοποιείται στην ΚΟΧ τουλάχιστο 72 
ώρες πριν από την ώρα που ορίστηκε αρχικά η διεξαγωγή του 
αγώνα. 

 
ε) Περίπτωση συμμετοχής 2 τουλάχιστο παικτών μιας ομάδας σε 

επίσημους ή φιλικούς διεθνείς αγώνες καθώς επίσης και Διεθνείς 
Σχολικούς Αγώνες με έγκριση του Δ.Σ. της ΚΟΧ, νοουμένου ότι 
τούτο θα ζητηθεί γραπτά από το ενδιαφερόμενο σωματείο 
τουλάχιστο 72 ώρες πριν από την ώρα, που ορίστηκε αρχικά να 
διεξαχθεί ο αγώνας. 

 
Στ. Περίπτωση που ανασταλεί η άδεια λειτουργίας γηπέδου από την    
     αρμόδια αρχή. 
 
 
   
  Σε περίπτωση αναβολής αγώνα και με την επιφύλαξη που 

αναφέρεται στο (δ) πιο πάνω, ο αγώνας διεξάγεται σε ημερομηνία 
που καθορίζεται κάθε φορά με ειδική απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΧ 
και εν πάση περίπτωση όχι αργότερα από 15 μέρες από την 
αρχική ημερομηνία διεξαγωγής του.  Η νέα ημερομηνία 
γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα σωματεία τουλάχιστο 48 ώρες 
πριν από την τέλεση του αγώνα. 
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14. ΕΠΑΘΛΑ/ΒΡΑΒΕΙΑ 
 
Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα «ΟΠΑΠ» Β’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΝΔΡΩΝ αθλοθετείται: 
 
α)  με δύο Κύπελλα για τις δύο πρώτες ομάδες και με  
      μετάλλια για τους παίκτες τους 
 
β)  με έπαθλο για τον πρώτο σκόρερ.  
 
γ)  με έπαθλο στην ομάδα ήθους. 

            
 

15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Η είσοδος στους αγώνες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα € 10,00. 
Όπου τελούνται 2 αγώνες την ίδια αγωνιστική στο ίδιο γήπεδο 
τα δύο γηπεδούχα σωματεία αποφασίζουν από κοινού περί 
ορισμού ή μη εισόδου. 
 
Τα έξοδα διαιτησίας και γραμματείας επιβαρύνουν το 
γηπεδούχο σωματείο. 
 

 16. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ DOPING  
   

  Παρουσία Ιατρού 

Το γηπεδούχο σωματείο σε κάθε αγώνα είναι υποχρεωμένο να 
εξασφαλίζει την παρουσία γιατρού με ειδικότητα παθολογίας  ή 
ατόμου που έχει ολοκληρώσει την σχετική επιμόρφωση την 
οποία έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια η Αθλητιατρική 
Εταιρεία Κύπρου με πιστοποιημένες γνώσεις Πρώτων 
Βοηθειών του οποίου θα πρέπει και όταν του ζητηθεί από τα 
αρμόδια άτομα να αποδεικνύεται με επίσημα έγραφα. 
.    
Τονίζεται ότι απαγορεύεται η ΄Έναρξη του Αγώνα χωρίς την 
παρουσία των πιο πάνω 
 
Σε περίπτωση που μετά από την παρέλευση 15’ λεπτά δεν 
παρουσιαστεί στο γήπεδο ιατρός ή άτομο με πιστοποιημένες 
γνώσεις Πρώτων Βοηθειών τότε ο αγώνας δεν διεξάγεται και η 
γηπεδούχος ομάδας θεωρείται υπαίτιά της μη διεξαγωγής του 
αγώνα και παραπέμπεται στην Δ.Ε για τα περαιτέρω.  
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Κανονισμοί Doping 
Κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος θα εφαρμόζονται οι 
Κανονισμοί Αντιντόπινγκ της Κ.Ο.Χ. καθώς και οι σχετικοί 
Κανονισμοί του Κ.Ο.Α., της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης, της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Αντιντόπινγκ (WADA), καθώς και οι σχετικοί περί αντιντόπινγκ 
Νόμοι και Κανονισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συναφώς, 
επισύρεται η προσοχή των διαγωνιζομένων Σωματείων ότι 
υποχρεούνται όπως συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς 
αυτούς και συνεργάζονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων του 
Doping Control.  
 
 

17.     ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 
 
Χειροσφαιριστής  που τιμωρείται με ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ θα 
τιμωρείται αυτόματα με μια αγωνιστική  την οποία θα εκτίει στον 
θεσμό που έχει τιμωρηθεί. 
 
Στην Δικαστική Επιτροπή θα παραπέμπεται  αθλητής που έχει 
τιμωρηθεί με μπλε κάρτα με βάση τους σχετικούς κανονισμούς 
παιδείας ( άρθρα 8:6 και 8¨10 ).  Οι διαιτητές υποχρεούνται να 
αναφέρουν στην έκθεση τους με λεπτομέρειες με βάση ποιο 
άρθρο έχει τιμωρηθεί ο αθλητής / τρια.  

     

 

18. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
 

Απαγορεύεται η έκδοση ανακοινώσεων και/ή οι δηλώσεις 
προπονητών, παραγόντων, διαιτητών, γραμμετείας, παρατηρητών, 
χειροσφαιριστών, μελών των Διοικήσεων των Σωματείων Μελών της 
Κ.Ο.Χ. και των ιδίων των Σωματείων Μελών της Κ.Ο.Χ. εναντίον της 
διαιτησίας και/ή μελών της διοικήσεως της Ομοσπονδίας και/ή των 
Επιτροπών αυτής που έχουν αντιαθλητικό και εμπρηστικό 
περιεχόμενο και οι οποίες θίγουν το κύρος των φορέων της ΚΟΧ και/ή 
προσβάλλουν το άθλημα της Χειροσφαίρισης. Η γραμματεία της 
Ομοσπονδίας δεν θα αποδέχεται γραπτές οδηγίες από άτομα τα 
οποία δεν έχουν δηλωθεί από το σωματείο τους ότι έχουν δικαίωμα 
υπογραφής. Προφορικές οδηγίες ή οδηγίες μέσω τηλεφώνου δεν θα 
γίνονται αποδεκτές. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής θα 
παραπέμπονται από το  Δ.Σ. της ΚΟΧ στη Δικαστική Επιτροπή της 
Ομοσπονδίας για επιβολή κυρώσεων.  
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19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
α)   Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από τις ομάδες που 

διαγωνίζονται και μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις και κάτω από 
τους παρακάτω όρους: 

 
1)   Λόγω αντικανονικότητας γηπέδου ως συνέπεια της μη τήρησης 

των διατάξεων του άρθρου 15 των Εσωτερικών Κανονισμών της 
ΚΟΧ. 

 
2) Λόγω αντικανονικής συμμετοχής παίκτη ως συνέπεια παράβασης  
     των διατάξεων των άρθρων 30(γ), 31 και 36 (α) των Εσωτερικών  
      Κανονισμών της ΚΟΧ και ως συνέπεια παράβασης των διατάξεων    
      των εκάστοτε εκδιδωμένων από την ΚΟΧ γενικών και ειδικών  
     προκηρύξεων των πρωταθλημάτων. 

 
3)  Λόγω πλαστοπροσωπίας παίκτη οι σχετικές ενστάσεις 

υποβάλλονται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του αγώνα. 
 

4) Λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου συνεπεία δόλιας διακοπής του 
ηλεκτρικού ρεύματος, βλάβης της ηλεκτρονικής εγκατάστασης ή 
ζημιάς στα δοκάρια. 

 
β)  Σ΄ όλες τις περιπτώσεις (1 – 4) πιο πάνω οι ενστάσεις αναγράφονται 

πάνω στο φύλλο αγώνα από τον αρχηγό ή από τον έφορο της ομάδας 
και οι διαιτητές καθώς και ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας 
επιβεβαιώνουν ενυπόγραφα ότι έλαβαν γνώση της ένστασης, που 
υποβλήθηκε.  Επίσης γνωστοποιείται η ένσταση στο γυμνασίαρχο και 
στον παρατηρητή αν υπάρχουν καθώς και στη γραμματεία του αγώνα. 

 
  γ)   Για να γίνει δεκτή η ένσταση από την ΚΟΧ και να παραπεμφθεί στη 

Δικαστική Επιτροπή για συζήτηση πρέπει να υποστηριχθεί, με 
έγγραφο, νόμιμα υπογραμμένο από το ενδιαφερόμενο Σωματείο, μέσα 
σε 76 ώρες το αργότερο από τις 8 π.μ της μέρας, που ακολουθεί τη 
μέρα τέλεσης του αγώνα, για τον οποίο υποβλήθηκε η ένσταση και να 

συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο £ 85.-  ΄Ένσταση, που δεν 

υποστηρίζεται μ΄ αυτό τον τρόπο δεν παραπέμπεται στη Δ.Ε. 
 
 
    δ) Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης από τη Δ.Ε. της ΚΟΧ, το 

παράβολο περιέρχεται στο Ταμείο της ΚΟΧ , ενώ σε περίπτωση 
αποδοχής της ένστασης επιστρέφεται στο ενδιαφερόμενο σωματείο.  
Νοείται ότι σε περίπτωση, που το σωματείο αυτό αποσύρει την ένσταση 
του με νεώτερη γραπτή ειδοποίηση του που θα περιέλθει σε γνώση της 
Δ.Ε. πριν από την ώρα έναρξης της συνεδρίας της για εκδίκαση της 
υπόθεσης, η Δ.Ε. έχει εξουσία να επιστρέψει ολόκληρο ή μέρος αυτού 
του παραβόλου. 
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    ε)  Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται την αναγραφή πάνω στο 

φύλλο αγώνα οποιασδήποτε ένστασης που υποβάλλεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις αυτού του άρθρου, καθώς και οποιασδήποτε άλλης 
ένστασης αναφορικά με τον υπό κρίση αγώνα είτε αυτός έχει διεξαχθεί 
είτε όχι.     

 

 

20.    ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

16.1.  Ορισμοί Διαιτητών και Γραμματείας 
Οι Διαιτητές και τα Μέλη  της Γραμματείας των αγώνων του 
Παγκύπριου Πρωταθλήματος «ΟΠΑΠ» Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΝΔΡΩΝ ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΧ. 

 

21.  ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Οι παρατηρήσεις των διαιτητών στα φύλλα αγώνων πρέπει να 
είναι σαφείς και ευανάγνωστες. 
 
Οι διαιτητές οφείλουν  να παραδίδουν ή ταχυδρομούν το φύλλο 
αγώνος στα γραφεία της ΚΟΧ μέσα στην επόμενη του αγώνα 
εργάσιμη μέρα. 

 
                      Επίσης οφείλουν να ειδοποιούν τηλεφωνικώς την Ομοσπονδία 
                      αμέσως μετά το τέλος του αγώνα για το αποτέλεσμα του αγώνα 
                      που διαιτήτευσαν. 
 

22.   ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

 22.1  ΑΝΤΙΜΟΙΣΘΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ – ΑΜΟΙΒΕΣ 

 

          Επισυνάπτεται ως παράρτημα. Οι αμοιβές των διαιτητών – 
          γραμματείας και παρατηρητή καλύπτονται από το γηπεδούχο 
          σωματείο. 
          

            22.1. ΚΛΗΡΩΣΗ 

Η κλήρωση του Πρωταθλήματος θα γίνει την 09/11/2017 και 
ώρα 11.00πμ στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ( αίθουσα 101-1ος 
Όροφος ) στην Λευκωσία. 
 

  22.2   ΕΝΤΥΠΑ 
                     Σχετικά έντυπα που αφορούν δηλώσεις παικτών    
                     επισυνάπτονται. Θα πρέπει να συμπληρωθούν και  
                     επιστραφούν στην Ομοσπονδία το αργότερο μέχρι το μεσημέρι  

                     της 15/11/2017. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΧ αναμένει από όλους τους αθλητές, 
εφόρους, προπονητές, διαιτητές και λοιπούς υπεύθυνους παράγοντες να 
εργασθούν και να διαγωνισθούν φιλότιμα μέσα σε αθλητικά πάντοτε πλαίσια 
και με την επίδειξη ανωτέρου φίλαθλου πνεύματος να συντελέσουν στην 
εξύψωση του αθλήματος του Χάντμπολ στο τόπο μας. 
 
 
Επίσης υπενθυμίζονται όλα τα σωματεία ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΚΟΧ είναι αποφασισμένο να εφαρμόσει με όλη την αυστηρότητα όλες τις 
πρόνοιες του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών  της ΚΟΧ που 
σχετίζονται με την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος. 
 
 
 

 ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Στρατηγός  Χαράλαμπος Λόττας,              Σταύρος Παναγιώτου 
Πρόεδρος.       Γενικός Γραμματέας. 
 
 
 
Προκηρύξεις και προγράμματα/Προκήρυξη Β 2017 

 


