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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
 
 
Ετήσια  1.  Τα ετήσια Πρωταθλήματα είναι: 
Πρωταθλήματα.  (α)  Πρωτάθλημα/τα Ανδρών 
    (β)  Πρωτάθλημα/τα Γυναικών 
    (γ)  Κύπελλο Ανδρών και Γυναικών 

(δ)  Οποιοδήποτε άλλο Πρωτάθλημα ή και          
       Κύπελλο (Εφήβων-Παίδων-Νεανίδων κλπ)    
      που θ’  αποφασίζει το Δ.Σ. κάθε φορά. 

 

Διεξαγωγή   2.  Το Δ.Σ. θ΄ αποφασίζει κάθε χρόνο ποια από τα πιο  
Οποιουδήποτε               πάνω πρωταθλήματα θα διεξαχθούν κατά την 
Πρωταθλήματος       επικείμενη αγωνιστική περίοδο, αφού λάβει υπόψη τις  
Στην κρίση του Δ.Σ.      συνθήκες που επικρατούν. 
 
 
Διατάξεις που θα 3. ΄Ολα τα Πρωταθλήματα που διοργανώνονται κάθε  
Διέπουν τη       χρόνο από την ΚΟΧ θα διεξάγονται σύμφωνα με τις  
Διεξαγωγή όλων     διατάξεις του Καταστατικού της ΚΟΧ, τους  
Των Πρωταθλημάτων. Κανονισμούς  Παιδείας,  τους  Εσωτερικούς 

Κανονισμούς καθώς και τις Γενικές  
                                     Προκηρύξεις που θα εκδίδονται κάθε φορά.  
 
 
Αρμοδιότητα  4.  Η διοργάνωση και διεξαγωγή των πιο πάνω   
Διοργάνωσης και           Πρωταθλημάτων ανήκει στην αποκλειστική  
Διεξαγωγής των       αρμοδιότητα της ΚΟΧ. 
Πρωταθλημάτων 
 
 

Χρονική περίοδος 5.   Η χρονική περίοδος, μέσα στην οποία πρέπει να  
Διεξαγωγής των       λήξουν οι αγώνες όλων των πιο πάνω  
Πρωταθλημάτων       Πρωταθλημάτων ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. και  

γνωστοποιείται με Γενική Προκήρυξη στα     
 ενδιαφερόμενα Σωματεία.  Οι ημερομηνίες και ώρες  
των συναντήσεων ορίζονται από το Δ.Σ. της ΚΟΧ και  
η σειρά των αγώνων καθορίζεται με κλήρο από το  
Δ.Σ. με τη συνεργασία της Τεχνικής Επιτροπής. 

 
Αλλαγή της έδρας τέλεσης οποιουδήποτε αγώνα    
επιτρέπεται μόνον αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. 
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Υποχρεωτική  6.  Η συμμετοχή των Σωματείων στα Πρωταθλήματα  
Συμμετοχή                    Ανδρών ή Γυναικών και στα αντίστοιχα Κύπελλα  
Σωματείων                    καθώς και σ΄  όλους τους αγώνες αυτών των    

                           διοργανώσεων είναι υποχρεωτική καθώς επίσης        
                                      και σε οποιοδήποτε άλλο Πρωτάθλημα του  

οποίου  η συμμετοχή καθορίζεται ως τέτοια στην    
αντίστοιχη προκήρυξη και σε περίπτωση  
παράβασης επιβάλλονται στο υπαίτιο Σωματείο οι  
ποινές, που προβλέπονται στο Πειθαρχικό Δίκαιο.   
Ποινές επιβάλλονται επίσης από τη Δικαστική 
Επιτροπή σε περίπτωση μη προσέλευσης  

                           οποιασδήποτε ομάδας Σωματείου σε οποιοδήποτε    
                           αγώνα του οικείου Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου,  
                           όπως ειδικότερα προνοείται στο Πειθαρχικό Δίκαιο. 
 

Από την παρούσα πρόνοια εξαιρούνται τα 
σωματεία – προεγγραφόμενα μέλη τη της ΚΟΧ τα 
οποία για 2 πλήρεις αγωνιστικές περιόδους από 
την αρχική εγγραφή τους ως μέλη της ΚΟΧ έχουν 
το δικαίωμα να συμμετέχουν αν το επιθυμούν 
μόνο στα Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα της 
Ομοσπονδίας.  

 
 

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

ΓΗΠΕΔΑ 
 
 

΄Εγκριση   7.  Οι αγώνες των διαφόρων Πρωταθλημάτων θα  
γηπέδων       διεξάγονται σε γήπεδα, που θα εγκρίνονται είτε από  

την ΚΟΧ είτε από την εξουσιοδοτημένη από τη ΚΟΧ     
 κάθε φορά Οργανωτική Επιτροπή. 
 

΄Οροι για  8.   Για να εγκριθεί ένα γήπεδο ως κατάλληλο για την  
έγκριση γηπέδου       τέλεση αγώνων θα πρέπει να πληρεί τους πιο κάτω 
ως κατάλληλον       όρους: 
 

(I)  Το κυρίως γήπεδο της παιδειάς καθώς και το 
περιθώριο έξω από αυτό να είναι σύμφωνα με 
όσα ορίζονται από τους κανονισμούς παιδειάς. 

 
 

(II)   H κατασκευή και οι διαστάσεις των τερμάτων 
καθώς και τα δίκτυα, να είναι σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στους κανονισμούς παιδιάς. 
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(III)   Η τέρματος να είναι φανερά γραμμογραφημένη 
καθώς και η περιοχή των ελεύθερων 
κτυπημάτων (9μ) σύμφωνα με τους κανονισμούς 
παιδιάς.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 (IV) Tα σημεία των 7μ. (επανορθωτικής ρίψης, 
πέναλτι), των 4μ. Πριν από το τέρμα 
καθώς και των 4,5μ. και από τις δύο 
πλευρές της κεντρικής γραμμής (εισόδου – 
εξόδου των παικτών) να είναι φανερά 
γραμμογραφημένα όπως καθορίζεται 
στους κανονισμούς παιδιάς. 

 
(V) Το γήπεδο να είναι περιφραγμένο. 

 
 

(VI) Το γήπεδο να διαθέτει αποδυτήρια για τα 
μέλη δύο τουλάχιστο ομάδων. 

 
(VII) Το γήπεδο να διαθέτει ένα αποδυτήριο για 

τους διαιτητές. 
 

(VIII) Το γήπεδο να διαθέτει νερό, 
αποχωρητήρια, καθώς και πλήρες 
πρόχειρο φαρμακείο. 

 
(IX) Το γήπεδο να διαθέτει, αν είναι δυνατό, 

πίνακα αποτελεσμάτων. 
 

(X) Οι διαστάσεις του κυρίως γηπέδου να είναι 
αυτές, που προβλέπονται από τους 
κανονισμούς παιδιάς. 

 
(XI) Η απόσταση των θεατών από τις γραμμές 

ορίων να είναι τουλάχιστο 1 μ. 
 
   Κατ΄ εξαίρεση, με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΧ,    
   μπορούν να διεξαχθούν αγώνες και σε γήπεδα,  
   που δεν πληρούν τους όρους (v), (vi) και (vii)  
   πιο πάνω. 
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Επιθεώρηση        
γηπέδων - 
υποχρεώσεις 

9.   
 

Πριν από την έναρξη οποιουδήποτε 
πρωταθλήματος και με βάση τις δηλώσεις 
συμμετοχής των Σωματείων, η Οργανωτική 
Επιτροπή, που θα ορίζεται κάθε φορά από την 
ΚΟΧ, θα επιθεωρεί τα γήπεδα όπου πρόκειται να 
διεξαχθούν οι αγώνες και θα υποδεικνύει γραπτά 
στο Σωματείο οποιεσδήποτε ατέλειες, που τυχόν 
έχει διαπιστώσει.  Το Σωματείο υποχρεώνεται να 
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής 
αυτής  και ν΄  αναφέρει τούτο γραπτά 5 
τουλάχιστο μέρες πριν από την έναρξη των 
αγώνων.  Σ΄  αντίθετη περίπτωση το Σωματείο 
αυτό χάνει την ιδιότητα του γηπεδούχου  
Σωματείου για τόσο χρονικό διάστημα όσο 
χρειάζεται για την απρόσκοπτη συνέχιση των 
αγώνων στο γήπεδο του κατά την κρίση της  
αρμόδιας Οργανωτικής Επιτροπής.  Σ΄αυτή την 
περίπτωση καθώς και σε περίπτωση, που κάποιο 
Σωματείο δεν διαθέτει δικό του γήπεδο ή αδυνατεί 
να εξασφαλίσει γήπεδο, το Σωματείο αυτό είναι 
υποχρεωμένο ν΄ αποδεχθεί το γήπεδο, που θα 
οριστεί ως έδρα του από την ΚΟΧ στην 
περίπτωση αυτή η ομάδα του Σωματείου αυτού 
αποκτά την ιδιότητα της γηπεδούχου και υπέχει 
όλες τις σχετικές υποχρεώσεις. 
 

Δικαίωμα ορισμού 
αγώνα και σ΄ άλλα 
γήπεδα 

10. Το Δ.Σ. της ΚΟΧ δικαιούται να ορίζει αγώνες και 
σ ΄ άλλα γήπεδα είτε στην ίδια είτε σε άλλη πόλη 
εφόσον, κατά την κρίση του, συντρέχουν γι΄ αυτό 
ειδικοί λόγοι. 
 

Υποχρεωτική 
διάθεση γηπέδων 
από τα Σωματεία 

11. Η διάθεση των γηπέδων τους από τα Σωματεία, 
που συμμετέχουν στα οικεία πρωταθλήματα, για 
όλους ανεξαίρετα τους αγώνες είναι υποχρεωτική. 
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Υποχρεώσεις  
γηπεδούχων  
Σωματείων 

12. Με ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου το κυρίως 
γήπεδο πρέπει να είναι χαραγμένο όπως 
καθορίζεται στους κανονισμούς παιδιάς και τα 
τέρματα εφοδιασμένα με τα ανάλογα δίχτυα 
κανονικά αναρτημένα. 
 
Επίσης με ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου σε 
κάθε γήπεδο θα πρέπει να υπάρχει τραπέζι και 
πάνω σ΄  αυτό το φύλλο αγώνα, τα χρονόμετρα, 
τα σήματα σημειωτού και χρονομετρών 
(διαφορετικού και ισχυρού ήχου) καθώς και 
υπόλοιπα όργανα, που προβλέπονται από τους 
κανονισμούς παιδιάς.  Τονίζεται ιδιαίτερα πως τα 
χρονόμετρα πρέπει να είναι κατάλληλα για 
αγώνες Χάντμπολ και όχι τέτοια του χεριού, η 
χρήση των οποίων επιτρέπεται σε πολύ 
εξαιρετικές περιπτώσεις με τη σύμφωνη γνώμη 
των διαιτητών.  Το γηπεδούχο σωματείο είναι, 
επίσης, υπεύθυνο για την εξασφάλιση της 
αναγκαίας Αστυνομικής δύναμης για την ομαλή 
διεξαγωγή του αγώνα.  Σωματείο, που δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις, που 
αναφέρονται σ΄ αυτό το άρθρο, ή που αρνείται 
αδικαιολόγητα την παραχώρηση του γηπέδου 
για την τέλεση αγώνων (άρθρο 11 πιο πάνω) 
υπόκειται σε κυρώσεις, που επιβάλλονται από 
την Δικαστική Επιτροπή όπως ειδικότερα 
προβλέπει στο Πειθαρχικό Δίκαιο. 
 

Παρενόχληση 
Διαιτητών 
γραμματείας 
παικτών από θεατή 

13. Σε περίπτωση που θεατής παρενοχλεί τους 
διαιτητές ή την γραμματεία στο έργο τους ή τους 
παίκτες, πρέπει ν΄ απομακρύνεται από τον 
αγωνιστικό χώρο του γηπέδου με φροντίδα του 
γυμνασιάρχου ή ν΄ αποβάλλεται από το γήπεδο 
με τη συνδρομή των αστυνομικών οργάνων. 
 

Κυρώσεις σε 
γηπεδούχο 
σωματείο 

14. Σωματείο που παραλείπει ή αμελεί να 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του 
γηπεδούχου Σωματείου, που καθορίζονται στα 
άρθρα 12 και 13 πιο πάνω με αποτέλεσμα τη 
ματαίωση ή τη διακοπή οποιουδήποτε αγώνα, 
πέρα και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες κυρώσεις 
που μπορεί να του επιβληθούν χάνει την ιδιότητα 
του γηπεδούχου μέχρι και για τέσσερις αγώνες με 
απόφαση της Δ.Ε. της ΚΟΧ. 
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Αντικανονικό 
γήπεδο 

15. Αντικανονικό μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιο 
γήπεδο μόνο πριν από την έναρξη του αγώνα με 
μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
  
(Ι)   ΄Οταν οι κύριες γραμμές του (διαχωριστική,    
       χώρων, ελεύθερης βολή, 6μ., γραμμή  
       ελεύθερης βολής και ορίων γηπέδου και  
       πλάγιες εισόδοι) δεν έχουν χαραχτεί  
       ολοκληρωτικά ή έχουν χαραχτεί  
       αντικανονικά ή πλημμελώς με συνέπεια να  
       μην εξασφαλίζεται η κανονική διεξαγωγή του  
       αγώνα. 
 
(ΙΙ)   ΄Οταν το ύψος και οι διαστάσεις των 

τερμάτων, ο χρωματισμός και  το πάχος τους 
δεν είναι αυτά, που προβλέπονται από τους 
κανονισμούς παιδιάς. 

 
(ΙΙΙ)   ΄Οταν δεν υπάρχουν δίχτυα σε οποιοδήποτε 

τέρμα ή η κατάσταση των διχτύων είναι 
τέτοια ώστε να μη γίνεται εύκολα αντιληπτή η 
διέλευση της σφαίρας στο τέρμα. 

 
(IV) ΄Οταν (προκειμένου για γήπεδο, που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για νυκτερινούς αγώνες) 
ο φωτισμός είναι ανεπαρκής ή 
ελαττωματικός. 

 
( V)  ΄Οταν στο κυρίως γήπεδο υπάρχουν 

εμπόδια οποιασδήποτε φύσης. 
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Κρίση 
αντικανονικότητας 
γηπέδου 

16. Η κρίση της αντικανονικότητας του γηπέδου είναι 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των διαιτητών και 
οι δύο ομάδες, που διαγωνίζονται, 
υποχρεώνονται να συμμορφωθούν με την 
απόφασή τους,  αλλά δικαιούνται να υποβάλουν 
ένσταση όπως προβλέπεται σ΄ αυτούς τους 
Εσωτερικούς Κανονισμούς. 
 

Συναφή καθήκοντα 
διαιτητών 

17. Οι διαιτητές πρέπει ν΄ αξιώνουν και το γηπεδούχο 
Σωματείο υποχρεώνεται να φροντίζει πριν από 
την έναρξη οποιουδήποτε αγώνα για την 
κανονικότητα του γηπέδου.  Οι διαιτητές είναι 
υπόχρεοι ν΄  αναφέρουν, με έκθεση τους προς το 
Δ.Σ. ή την Οργανωτική Επιτροπή της ΚΟΧ , κάθε 
αντικανονικότητα που τυχόν θα διαπιστώσουν και 
σε περίπτωση υποβολής ένστασης τους λόγους 
για την απόφαση τους να διεξαχθεί ο αγώνας. 
 

Κυρώσεις για 
αντικανονικότητα 
γηπέδου 

18. Ματαίωση αγώνα λόγω αντικανονικότητας του 
γηπέδου βαρύνει το γηπεδούχο Σωματείο με 
συνέπεια το μηδενισμό της ομάδας του και 
κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντίπαλης 
ομάδας με αποτέλεσμα 10-0. 
 

Ακατάλληλο 
γήπεδο 

19. Ακατάλληλο μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιο 
γήπεδο είτε πριν είτε μετά την έναρξη του αγώνα 
στις παρακάτω εξαιρετικές περιπτώσεις: 

 
(i) ‘ Οταν ύστερα από βροχή το δάπεδο 

γηπέδου γίνεται ολισθηρό σε σημείο ώστε 
να αποτελεί κίνδυνο για τους παίκτες. 

 
(ii) ΄Οταν ως συνέπεια διακοπής του 

ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβης (ολικής ή 
μερικής) της ηλεκτρικής εγκατάστασης η 
τέλεση ή συνέχιση του αγώνα είναι 
αδύνατη. 

 
(iii)      ΄Οταν ως συνέπεια σοβαρής ζημιάς στα 

δοκάρια η συνέχιση του αγώνα καθίσταται 
αδύνατη. 
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Κρίση 
Ακαταλληλότητας 
Γηπέδου 

20. Για το δυνατό της τέλεσης ή συνέχισης του 
αγώνα ή συνέχισης του μετά από διακοπή για 
οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται 
στο άρθρο 19 πιο πάνω, μόνοι αρμόδιοι ν΄ 
αποφανθούν είναι οι διαιτητές και οι δύο ομάδες 
που διαγωνίζονται υποχρεώνονται να 
συμμορφωθούν με οποιαδήποτε απόφαση τους  
και δεν δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση, εκτός 
στις περιπτώσεις 19 (ii) και (iii) που τα σωματεία 
μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσα στα 
πλαίσια του άρθρου 50 (iv). 
 
Σε περίπτωση συνέχισης του αγώνα μετά από 
προσωρινή διακοπή του για οποιοδήποτε από 
τους πιο πάνω λόγους τούτο πρέπει να γίνει 
μέσα σε 30 λεπτά από τη διακοπή του και οι 
διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν 
τους αρχηγούς των δύο ομάδων.   Σε περίπτωση 
βλάβης της ηλεκτρικής εγκατάστασης του 
γηπέδου, ή σοβαρής ζημιάς στα δοκάρια το 
γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο μέσα 
σε εύλογο χρόνο που θα κριθεί από τους 
διαιτητές να επισκευάσει αυτή τη βλάβη. 
 
(α)  Ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης 

πρόνοιας των παρόντων κανονισμών σε 
περίπτωση που αγώνας διακόπτεται 
οριστικά μετά την έναρξη του για 
οιανδήποτε των λόγων που αναφέρονται 
στο άρθρο 19 των παρόντων κανονισμών 
ο εν λόγω αγώνας θα επαναλαμβάνεται 
από το σημείο της διακοπής σε σύντομη 
ημερομηνία την οποία θα ορίζει το Δ.Σ. της 
ΚΟΧ και/ή η αρμόδια Οργανωτική 
Επιτροπή.  Σε μια τέτοια περίπτωση το 
φύλο του αγώνα θα θεωρείται έγκυρο και 
θα χρησιμοποιείται για την συνέχιση του 
εν λόγω αγώνα.  Νοείται ότι δικαίωμα 
συμμετοχής στον εν λόγω αγώνα όταν 
αυτός θα συνεχιστεί θα έχουν μόνο όσοι 
χειροσφαιριστές/στριες αναγράφονται στο 
εν λόγω Φύλλο Αγώνος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 

 

Γενική Προκήρυξη 21. α)  Με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΧ 
προκηρύσσονται τα ετήσια Πρωταθλήματα 
όλων των κατηγοριών και οι γενικοί όροι 
διεξαγωγής προβλέπονται από την Γενική 
Προκήρυξη, που πρέπει να αποστέλλονται 
στα ενδιαφερόμενα Σωματεία 22 μέρες 
τουλάχιστον πριν την έναρξη της 
αγωνιστική περιόδου την οποία ορίζει το 
Δ.Σ.  Η έναρξη του Πρωταθλήματος της 
Ανώτερης κατηγορίας Ανδρών και 
Εφήβων θ΄ αρχίζει από τέλος Σεπτεμβρίου 
μέχρι 15 Οκτωβρίου και για τις υπόλοιπες 
κατηγορίες μέχρι 15 Νοεμβρίου. 

 
 
β)  Στη Γενική Προκήρυξη προβλέπονται όλα 

τα πρωταθλήματα που θα διεξαχθούν στη 
διάρκεια της αγωνιστική περιόδου, η 
χρονική περίοδος διεξαγωγής τους, οι 
τυχόν αναδιαρθρώσεις Κατηγοριών και ο 
τρόπος πραγματοποίησης τους καθώς και 
οποιοσδήποτε άλλος γενικός όρος, που 
δεν αναφέρεται σ΄  αυτούς τους 
Εσωτερικούς Κανονισμούς ή που κρίνεται 
απαραίτητος για την ομοιομορφία των 
Ειδικών Προκηρύξεων για κάθε 
Πρωτάθλημα (π.χ. ενστάσεις, γήπεδα, 
προαγωγή και υποβιβασμός σωματείων, 
οικονομικοί όροι κλπ). 

 
 γ)  Τη Γενική Προκήρυξη εκδίδει πάντοτε το 

Δ.Σ. της ΚΟΧ που επιφυλάσσει στον 
εαυτό του το δικαίωμα μη τέλεσης 
ορισμένων πρωταθλημάτων καθώς και 
της παράτασης της προθεσμίας λήξης 
οποιουδήποτε πρωταθλήματος εφόσον 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι γι΄ αυτό. 

 

Ειδικές 
Προκηρύξεις 

22. α)  Οι Ειδικές Προκηρύξεις κάθε Πρωταθλήματος 
εκδίδονται είτε από το Δ.Σ. της ΚΟΧ είτε από 
την εξουσιοδοτημένη από την ΚΟΧ κάθε 
φορά Οργανωτική Επιτροπή του οικείου 
Πρωταθλήματος.  Οι Ειδικές Προκηρύξεις 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της 
Ομοσπονδίας (www.cyprus-

http://www.cyprus-handball.com/
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handball.com) τουλάχιστον 15 ημέρες 
πριν από την έναρξη του οικείου 
Πρωταθλήματος και ευρίσκονται επίσης 
στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα 
γραφεία της Ομοσπονδίας. 

 
 
β)   Στις Ειδικές Προκηρύξεις προβλέπονται: 
 

i) Η κατηγορία των ομάδων, στην 
οποία αναφέρεται το Πρωτάθλημα 
που προκηρύσσεται. 

 
ii) Η ημερομηνία έναρξης. 

 
iii) Η προθεσμία υποβολής 

δηλώσεων συμμετοχής. 
 

iv) Τα σωματεία, που δικαιούνται να 
συμμετάσχουν. 

 
v) Οι όροι και το σύστημα 

διεξαγωγής του πρωταθλήματος. 
 

vi) Ο χρόνος τέλεσης των αγώνων 
(μέρες και ώρες διεξαγωγής). 

 
vii) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων. 

 
viii) Οι οικονομικοί όροι σχετικά με 

τους διαιτητές και τους κριτές 
καθώς και τα παράβολά των 
ενστάσεων και εφέσεων. 

 
ix) Ο τρόπος υποβολής ενστάσεως. 

 
x) Ο τρόπος βαθμολογικής 

κατάταξης (περιπτώσεις 
ισοβαθμίας κλπ) και η προαγωγή 
και υποβιβασμός των ομάδων. 

 
xi) Τα τυχόν έπαθλα και βραβεία. 

 
xii) Οποιαδήποτε άλλα θέματα, που 

κρίνονται απαραίτητα για την 
ομαλή και απρόσκοπτη 
διεξαγωγή του οικείου 
πρωταθλήματος. 

 
 

http://www.cyprus-handball.com/
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Αρμοδιότητες Δ.Σ. 
ΚΟΧ σχετικά με τις 
Ειδικές 
Προκηρύξεις 

23. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή Ειδικής 
Προκήρυξης μετά την έναρξη του οικείου 
πρωταθλήματος.  Ωστόσο για τυχόν διευκρινήσεις 
ή επεξηγήσεις όπως και για κάθε θέμα, που δεν 
προβλέπεται ρητά στη σχετική Προκήρυξη, μόνο 
αρμόδιο ν΄ αποφασίσει είναι το Δ.Σ. της ΚΟΧ που 
οφείλει να παίρνει τις αποφάσεις του μέσα στα 
πλαίσια της Γενικής Προκήρυξης. 
 
 

Δηλώσεις 
συμμετοχής 

24. Κάθε Σωματείο είναι υποχρεωμένο μέσα στην 
προθεσμία που καθορίζεται στην οικεία 
Προκήρυξη να υποβάλει δήλωση συμμετοχής στο 
πρωτάθλημα, που προκηρύσσεται. 
 
 
Η σχετική δήλωση πρέπει να είναι γραπτή και να 
φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του 
Γενικού Γραμματέα καθώς και τη σφραγίδα του 
Σωματείου. 
 
Στη σχετική δήλωση πρέπει ν’  αναφέρονται 
επίσης: 
 
α)  Τα χρώματα της ομάδας του Σωματείου σε \    
     δύο τύπους 
 
β)  Το γήπεδο στο οποίο το Σωματείο επιθυμεί ν΄   
     αγωνίζεται σε περίπτωση, που δεν διαθέτει  
     δικό του γήπεδο. 
 
Μαζί με τη δήλωση αυτή το εν λόγω Σωματείο 
είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην ΚΟΧ και το 
σχετικό έγγραφο με βάση το οποίο του έχει 
παραχωρηθεί το γήπεδο, στο οποίο επιθυμεί ν΄  
αγωνίζεται.  Σ΄ αντίθετη περίπτωση το Σωματείο 
αυτό είναι υποχρεωμένο ν΄ αποδεχθεί το γήπεδο, 
που θα οριστεί ως έδρα του από την ΚΟΧ όπως 
ειδικότερα προνοείται στο άρθρο 9 πιο πάνω. 
 

Σύστημα 
διεξαγωγής 
αγώνων 

25. Το σύστημα διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων 
της Ομοσπονδίας αποφασίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κατά την 
απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. 
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Αγώνες 
πρωταθλημάτων 
Εφήβων ή 
Νεανίδων 

26. Οι συναντήσεις των Πρωταθλημάτων Εφήβων ή 
νεανίδων ορίζονται την ίδια ημέρα, που 
διεξάγονται οι αγώνες του αντίστοιχου 
πρωταθλήματος Ανδρών ή Γυναικών, αν είναι 
δυνατό, στο ίδιο γήπεδο εκτός αν συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι, οπότε το Δ.Σ. της ΚΟΧ δικαιούται να 
ορίσει οποιαδήποτε συνάντηση σε διαφορετική 
ημερομηνία. 
 

Πρόγραμμα 
Αγώνων. 

27. Τα προγράμματα των συναντήσεων των 
διαφόρων Πρωταθλημάτων καταρτίζονται από 
την αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή της ΚΟΧ., με 
κλήρωση, στην παρουσία των εκπροσώπων των 
Σωματείων.   
 
Τα προγράμματα αυτά στα οποία θα πρέπει ν΄ 
αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και τα 
γήπεδα τέλεσης των αγώνων, πρέπει να 
κοινοποιούνται στα ενδιαφερόμενα Σωματεία 
τουλάχιστο 10 μέρες πριν από την έναρξη του 
οικείου Πρωταθλήματος. 
 

Αλλαγή 
ημερομηνίας 
έναρξης – 
αναβολή αγώνα 

28. 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 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 δηλητηριάσου 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. 
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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. 

 
    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. 

 

Γήπεδο και 
ημερομηνία 
τέλεσης 
επαναληπτικού 
αγώνα – παίκτες 
που δικαιούνται 
συμμετοχή στον 
επαναληπτικό 
αγώνα 

29. Σε περίπτωση επαναληπτικού αγώνα για 
οποιοδήποτε λόγο, το γήπεδο και η ημερομηνία 
τέλεσης του αγώνα καθορίζεται με σχετική 
απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΧ.  Στον επαναληπτικό 
αγώνα δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνο οι 
παίκτες εκείνοι, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής 
στον αρχικό αγώνα, δηλ. όσοι δεν ήταν 
τιμωρημένοι με ποινή αποκλεισμού κατά την 
ημερομηνία διεξαγωγής του αρχικού αγώνα.   
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Νοείται ότι το φύλλο αγώνα που συντάχθηκε για 
τον αγώνα που επαναλαμβάνεται, θεωρείται 
έγκυρο μόνο για σκοπούς επιβολής ποινής 
καθόσον αφορά περιπτώσεις αποβολής παίκτη ή 
παράβασης παίκτη μετά τη λήξη του αρχικού 
αγώνα που γράφτηκαν σ΄ αυτό. 
 

Συμμετοχή σε 
αγώνα. 

30. α)  Σε καμία περίπτωση επιτρέπεται όπως 
Σωματείο αγωνιστεί σε δύο κατά συνέχεια 
αγώνες Πρωταθλήματος πριν περάσουν 36 
ώρες ή 48 ώρες (με εξαίρεση τελική φάση 
Κυπέλλου “FINAL FOUR”) αν χρειάζεται για 
την τέλεση τους ή μετακίνησή της ομάδας του 
σε απόσταση πέραν από 40 χιλιόμετρα από 
την έδρα του. 

 
β)  Παίκτης, που αγωνίζεται στην ομάδα Παίδων 

ή Εφήβων, επιτρέπεται ν΄ αγωνιστεί την ίδια 
μέρα και με την ομάδα Ανδρών του 
Σωματείου. 

 
γ)  Απαγορεύεται η συμμετοχή παίκτη: 

   Eφόσον είναι τιμωρημένος από την ΚΟΧ. 
 

Παίκτες που 
δικαιούνται 
συμμετοχή στα 
πρωταθλήματα 

31. Στους αγώνες των διαφόρων πρωταθλημάτων 
δικαιούνται συμμετοχή: 
 

(α)  Παίκτες με Κυπριακή ιθαγένεια ή και 
παίκτες που ο ένας εκ των δύο γονέων 
κατέχει την κυπριακή ιθαγένεια που είναι 
γραμμένοι στη δύναμη της ΚΟΧ σύμφωνα 
με τις διατάξεις, που καθορίζονται 
ειδικότερα πιο κάτω, νοουμένου ότι 
κατέχουν αθλητικό δελτίο της 
Ομοσπονδίας και το σχετικό δελτίο υγείας 
που εκδίδει ο ΑΣΥΑ. 

 
 Εγγραφή παίκτη τη δύναμη της ΚΟΧ 

μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από υποβολή 
γραπτής αίτησης από τον ίδιο νοουμένου 
ότι έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της 
ηλικίας του πάνω στο ειδικό έντυπο της 
ΚΟΧ και με τη γραπτή συγκατάθεση του 
σωματείου, στο οποίο ο παίκτης επιθυμεί 
να γραφτεί, καθώς και του πατέρα ή 
κηδεμόνα του αν το παίκτης δεν έχει 
συμπληρώσει το 15ο χρόνο της ηλικίας 
του.  
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     Τα έντυπα πρέπει να  αποστέλλονται με 
συστημένη επιστολή ή να παραδίδονται 
στα γραφεία της ΚΟΧ με το χέρι και να 
φτάνουν στην ΚΟΧ το αργότερο την 
παραμονή οποιουδήποτε αγώνα ώστε να 
είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση δελτίων, 
αλλά δεν θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον 
δεν έχουν συμπληρωθεί κανονικά ή δεν 
συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.  Αν η αίτηση για εγγραφή 
παίκτη περιέχει ψεύτικη δήλωση, το θέμα 
παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή 
της ΚΟΧ, για επιβολή ποινής σύμφωνα με 
τις διατάξεις του συνημμένου Πειθαρχικού 
Δικαίου. 

 
 

31(β) Παίκτες με ιθαγένεια / υπηκότητα  Κράτους-
Μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.  
Οποιαδήποτε διάκριση εναντίον αθλητών, 
αθλητριών υπηκόων της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης απαγορεύεται. 

 
Υπήκοοι κρατών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
δύναται να ασκούν αθλητισμό στην Κύπρο 
υπό τους ίδιους όρους που  
ασκούν αθλητισμό και οι Κύπριοι υπήκοοι. 
 
Η έννοια Κύπριος/ χειροσφαιριστής/στρια 
συμπεριλαμβάνει και τον κοινοτικό/ή 
χειροσφαιριστή/χειροσφαιρίστρια ο/η 
οποίος/α ορίζεται ως ο/η 
χειροσφαιριστής/στρια ο/η έχουν την 
υπηκότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. 
τηρουμένων πάντοτε των διακρίσεων που 
προνοούνται στο παρόν καταστατικό 
αναφορικά με επαγγελματίες και 
ερασιτέχνες αθλητές/αθλήτριες. 

 

        γ ) Η ΚΟΧ έχει το δικαίωμα όπως εκδίδει 
προσωρινά δελτία ταυτότητας σε 
παίκτες/τριες οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα 
μόνο στα Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα 
(Παίδες-Μίνι Αγόρια-Σούπερ Μίνι Αγόρια-
Κορασίδες-Μίνι Κορασίδες-Σούπερ Μίνι 
Κορασίδες) που διοργανώνει η 
Ομοσπονδία. 

  
 
 



 16 

Προσωρινή ταυτότητα και συμμετοχή 
μόνον στα πιο πάνω Πρωταθλήματα 
μπορούν να έχουν και αλλοδαποί οι οποίοι 
μαζί με τους γονείς τους έχουν μόνιμη ή 
προσωρινή διαμονή στην Κύπρο.  Ο 
κάτοχος προσωρινής ταυτότητας 
δικαιούται να εγγραφή / μεταγραφεί κατά 
τη διάρκεια της πρώτης μεταγραφικής 
περιόδου στην δύναμη οποιουδήποτε 
σωματείου της αρεσκείας του χωρίς τη 
συγκατάθεση του σωματείου στο οποίο 
είχε προσωρινή ταυτότητα. 

 

    δ) (i) ΄Ενας παίκτης με ξένη ιθαγένεια σε κάθε 
Σωματείο της ανώτατης κατηγορίας 
Ανδρών και Γυναικών νοουμένου ότι δεν 
ανήκει στην δύναμη οποιασδήποτε ξένης 
Ομοσπονδίας ή έχει παραχωρηθεί με 
ελεύθερη μεταγραφή ή υποσχετική ή και 
δανεισμό σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς μεταγραφών της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Χάντμπολ.   

  
 Νοείται ότι κάθε σωματείο μπορεί να 

εγγράψει στη δύναμη του όσους παίκτες 
ξένης ιθαγένειας επιθυμεί, υποχρεούται 
όμως να δηλώσει τον παίκτη που θα 
αγωνίζεται στο οικείο Πρωτάθλημα την 
προηγούμενη ημέρα της έναρξης της 
αγωνιστικής περιόδου. 

 
 Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να 

αντικαταστήσει τον παίκτη με ξένη 
ιθαγένεια μόνο μία φορά κατά την διάρκεια 
της αγωνιστικής περιόδου, ο οποίος 
μπορεί να συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα 
αφού ενημερωθεί γραπτώς η Ομοσπονδία 
τουλάχιστον 2 μέρες πριν την συμμετοχή 
του. 

 
Nοείται επίσης ότι εγγραφή / μεταγραφή / 
δανεισμός παίκτη με ξένη ιθαγένεια μπορεί 
να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε. 

  
           «Παίκτες/κρια με ξένη ιθαγένεια»  
           όπου συναντάται στην παράγραφο  
           αυτή δεν εμπίπτουν οι 
           αθλητές/χειροσφαιριστές 
           /στριες που είναι υπήκοοι Κρατών- 
           Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.   
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           Διευκρινίζεται ότι οι  
           χειροσφαιριστές/στριες αθλητές/τριες 
           υπήκοοι Κρατών –Μελών της Ε.Ε.  
           δεν μπορούν να θεωρηθούν σε  
            καμία περίπτωση παίκτες με ξένη  
            ιθαγένεια. 
 
 

  δ)(ii)    Παίκτης/ παίκτρια με ξένη ιθαγένεια  
που έχουν αποδεδειγμένα βρεθεί ένοχοι 
για λήψη απαγορευτικών ουσιών μετά από 
τον επίσημο έλεγχο από την αρμόδια 
Επιτροπή  Aντι-Ντόπινγκ του ΚΟΑ, θα 
διακόπτεται το Συμβόλαιο του αμέσως 
μετά την επίσημη γνωστοποίηση των 
αποτελεσμάτων, χωρίς καμία οικονομική 
αποζημίωση από το Σωματείο του παίκτη/ 
παίκτριας.  Νοείται ότι η Ομοσπονδία δεν 
θα εκδίδει δελτίο ταυτότητας σε παίκτες ή 
παίκτριες με ξένη ιθαγένεια χωρίς να 
παρουσιάζεται αντίγραφο του συμβολαίου 
στο οποίο να αναφέρεται το σχετικό 
άρθρο. 

    
 ε)  Παίκτες που αναφέρονται στο άρθρο 31(α) 

& (β) που πήραν μεταγραφή εφ΄  όσον η 
μεταγραφή τους πραγματοποιήθηκε κατά 
την διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου 
που αρχίζει από την 1η Ιουλίου και λήγει 
την προηγούμενη της έναρξης της νέας 
αγωνιστικής περιόδου σε κάθε κατηγορία 
ξεχωριστά ή την δεύτερη μεταγραφική 
περίοδο που αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου και 
λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 

 
Νοείται ότι παίκτης που έχει συμπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας του πριν την 
έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και δεν 
δηλώνεται από το Σωματείο στο οποίο 
ανήκει, σε επίσημο κατάλογο που πρέπει 
να υποβάλλεται στην ΚΟΧ το αργότερο 15 
μέρες πριν από την έναρξη της 
αγωνιστικής περιόδου και να περιλαμβάνει 
μέχρι 24 παίκτες, καθίσταται ελεύθερος να 
γραφτεί σε οποιοδήποτε άλλο Σωματείο 
της εκλογής του χωρίς τη συγκατάθεση 
του Σωματείου του.   
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Παράλειψη έγκαιρης υποβολής του πιο 
πάνω καταλόγου καθιστά όλους τους 
παίκτες του Σωματείου που έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 
πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 
ελεύθερους.  Παίκτες που δεν έχουν 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 
πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 
θεωρούνται δεσμευμένοι με το σωματείο 
τους και δεν χρειάζεται να δηλωθούν. 

 
Η μεταγραφή παίκτη από ένα Σωματείο σε 
άλλο επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του 
Σωματείου στο οποίο ανήκει, νοουμένου 
ότι η σχετική αίτηση για μεταγραφή θα 
υποβληθεί στην ΚΟΧ πάνω σε ειδικό 
έντυπο και θα σταλεί με συστημένη 
επιστολή ή θα παραδοθεί με το χέρι στα 
γραφεία της ΚΟΧ. 

 
Παίκτης που συμπλήρωσε το 25ο έτος της 
ηλικία του δικαιούται μέσα στην 
μεταγραφική περίοδο να γραφτεί σε 
οποιοδήποτε άλλο Σωματείο της εκλογής 
του χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου 
του, ανεξάρτητα με το χρονικό διάστημα 
κατά το οποίο αγωνίζεται στο σωματείο 
του.  Το δικαίωμα αυτό θα μπορεί να το 
εξασκεί κάθε δύο χρόνια. 

 
Η πιο πάνω διάταξη αναστέλλεται όσο 
χρονικό διάστημα ευρίσκεται σε ισχύ 
συμβόλαιο εργοδότησης μεταξύ 
σωματείου και  
χειροσφαιριστή/χειροσφαιρίστριας το 
οποίο ήδη βρίσκεται καταθετημένο τόσο 
στην EHF/IHF όσο και στην ΚΟΧ. 

 
Περαιτέρω νοείται ότι το συμβόλαιο για να     
  έχει ισχύ για την εφαρμογή του παρόντος  

    άρθρου πρέπει να είναι κατατεθειμένο  
 στην Ομοσπονδία το αργότερο εντός 
οκτώ (8) ημερών από της υπογραφής του. 

 
Νοείται ότι παίκτης που κάνει χρήση 
μεταγραφής με 25ετία δεν μπορεί να 
αγωνιστεί σε δύο διαφορετικά σωματεία 
μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο. 
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Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για ξένους 
παίκτες.  Ο ορισμός εδώ του ξένου παίκτη δεν 
καλύπτει αθλητές/χειροσφαιριστές/στριες που 
είναι υπήκοοι Κρατών-Μελών της 
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.  Διευκρινίζεται ότι οι 
χειροσφαιριστές/αθλητές αυτοί υπήκοοι 
Κρατών-Μελών της Ε.Ε. δεν μπορούν να 
θεωρηθούν σε καμία περίπτωση ως ξένοι 
παίκτες.  Παίκτης που δεν αγωνίστηκε με το 
σωματείο τους σε επίσημο αγώνα της 
Ομοσπονδίας για δύο συνεχείς αγωνιστικές 
περιόδους καθίσταται ελεύθερος στο τέλος 
της δεύτερης αγωνιστικής περιόδου 
ανεξάρτητα με το αν έχει δηλωθεί σύμφωνα 
με το άρθρο αυτό, και δικαιούται να γραφτεί 
σε οποιοδήποτε σωματείο της εκλογής του 
μέσα στην αμέσως επόμενη μεταγραφική 
περίοδο εκτός αν κατά το ελάχιστο 12 μήνες 
από την περίοδο των δύο αυτών αγωνιστικών 
περιόδων ο παίκτης υπηρετούσε την 
στρατιωτική του θητεία. 
Διευκρινίζεται ότι σ΄  όλες τις περιπτώσεις 
μεταγραφής παικτών που καθίστανται 
ελεύθεροι, επειδή είτε συμπλήρωσαν το 25ο 
έτος της ηλικίας τους, είτε δεν δηλώθηκαν 
από το σωματείο τους σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του άρθρου αυτού, είτε δεν 
αγωνίστηκαν για δύο συνεχείς αγωνιστικές 
περιόδους, αρκεί η υποβολή στο Δ.Σ. της 
ΚΟΧ με συστημένη επιστολή ή με το χέρι του 
σχετικού εντύπου μεταγραφής από τον παίκτη 
μέσω του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί να 
μεταγραφεί 
 
Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέσα στην 
μεταγραφική περίοδο που ακολουθεί εκτός 
της περίπτωσης παίκτη που δεν έχει δηλωθεί 
σύμφωνα με το άρθρο αυτό. 
 
Σε αυτή την περίπτωση η αίτηση πρέπει να 
υποβληθεί από την αμέσως επόμενη μέρα 
που λήγει η προθεσμία υποβολής του 
σχετικού καταλόγου μέχρι την λήξη της 
μεταγραφικής περιόδου. 

 
 
ε)    Ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης 

πρόνοιας των παρόντων κανονισμών 
και/η του παρόντος άρθρου αν κύπριος/α 
και/η ευρωπαίος/α και/η αλλοδαπός/η 
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χειροσφαιριστής/σριας ανήκει σε 
σωματείο δυνάμει συμβολαίου 
κατατεθειμένο στην ΚΟΧ/EHF τότε με την 
λήξη του εν λόγω συμβολαίου θα 
εφαρμόζονται οι σχετικοί διεθνείς 
κανονισμοί μεταγραφών. 

 
 
στ) Παίκτες που αναφέρονται στο άρθρο 31(α) 

& (β) οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί κατά 
την διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής 
περιόδου μπορούν να πάρουν ελευθέρα 
μεταγραφή και εκτός των δύο 
μεταγραφικών περιόδων. 

 
ζ)   Ανεξάρτητα των διατάξεων του άρθρου 31 

των παρόντων Κανονισμών, επιτρέπεται η 
υποσχετική μεταγραφή παίκτη από ένα 
σωματείο σ΄ άλλο, για χρονικό διάστημα μιας 
μόνο αγωνιστικής περιόδου.  Για την 
μεταγραφή αυτή θα πρέπει να 
συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο το οποίο θα 
πρέπει να αποστέλλεται στην ΚΟΧ με 
συστημένη επιστολή ή με το χέρι από το 
Σωματείο στο οποίο ανήκει ο παίκτης μέσα 
στην πρώτη μεταγραφική περίοδο.  Μόλις 
λήξει η αγωνιστική περίοδος ο παίκτης 
υποχρεούται να επιστρέψει στο Σωματείο από 
το οποίο έχει μεταγραφεί και το σωματείο του 
υποχρεούται όπως παραχωρήσει αυτόν στο 
προηγούμενο του Σωματείο.    

 
η)  Ανεξαρτήτως οιασδήποτε άλλης πρόνοιας 

των παρόντων κανονισμών και/η του 
παρόντος άρθρου κύπριος/α και/η 
ευρωπαίος/α και/η αλλοδαπός/η 
χειροσφαιριστή/στριας δύναται να 
συμμετάσχει σε αγώνα επίσημης 
διοργάνωσης της Ομοσπονδίας 7 
ημερολογιακές μέρες οι οποίες αρχίζουν 
να μετρούν από την ημερομηνία 
κατάθεσης στην Ομοσπονδία της αίτησης 
για εγγραφή και/η μεταγραφή. 

 
 

Ώρες 
προσέλευσης και 
έναρξης 

32. Κάθε μια από τις ομάδες, που αγωνίζονται,  
οφείλει: 
 
(α)  Να δίνει στο σημειωτή τα ονόματα, τα δελτία  

 ταυτότητος της ΚΟΧ και τα Δελτία Υγείας των 
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παικτών, που θ’  αγωνιστούν καθώς και τα 
ονόματα μέχρι 4 συνοδών δέκα τουλάχιστο 
λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα, 
που αναφέρεται στο επίσημο πρόγραμμα.  Η 
συμμετοχή των παικτών σε επίσημους 
αγώνες των πρωταθλημάτων της ΚΟΧ να 
είναι δεκαέξι (16) εκτός αν καθορίζεται 
διαφορετικά στην αντίστοιχη προκήρυξη του 
Πρωταθλήματος. 

 
β)  Να έχει 5 τουλάχιστο παίκτες της έτοιμους ν΄ 

αγωνιστούν την ώρα του αγώνα, που 
καθορίζεται στο επίσημο πρόγραμμα.  Σ΄  
αντίθετη περίπτωση θα δικαιούται μόνο 15 
λεπτά καθυστέρηση για την έναρξη του 
αγώνα και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 
παραπέρα καθυστέρηση από την ώρα 
έναρξης του αγώνα, που αναφέρεται στο 
επίσημο πρόγραμμα. 

 
γ)   Να έχει στη διάθεσή του διαιτητή από την 

έναρξη ως τη λήξη του αγώνα μια μπάλα σε 
καλή κατάσταση.  Για τη μπάλα, που θα 
χρησιμοποιηθεί, μόνοι αρμόδιοι ν΄ 
αποφανθούν είναι οι διαιτητές. 

 

Γυμνασίαρχος 
αγώνων. 

33. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του 
Γυμνασίαρχου που τυχόν θα ορίζεται σε 
οποιοδήποτε αγώνα, θα καθορίζονται με σχετική 
εγκύκλιο του Δ.Σ. της ΚΟΧ. 
 

Πρόσωπα, που 
δικαιούνται 
παραμονή μέσα 
στον αγωνιστικό 
χώρο. 

34. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε οποιοδήποτε 
αγώνα Πρωταθλήματος δικαιούνται παραμονή 
μόνο τα πιο κάτω πρόσωπα: 
 

(i)    Ο Γυμνασίαρχος του αγώνα 
 

(ii)   Ο γιατρός του αγώνα 
 

(iii) Tέσσερα πρόσωπα από κάθε ομάδα 
νοουμένου ότι είναι γραμμένα στο 
φύλλο αγώνα.  

  
 

(v)    Φωτογράφοι με άδεια του Δ.Σ. της 
ΚΟΧ. 
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Φύλλα αγώνα. 35.  α)  Τα φύλλα αγώνα χορηγούνται από την ΚΟΧ.  
Το Φύλλο αγώνα συντάσσεται σε  πέντε 
αντίγραφα, από τα οποία, μετά τη λήξη του 
αγώνα, το πρωτότυπο επιστρέφεται στην 
Ομοσπονδία από τους διαιτητές και από ένα 
αντίγραφο  στους υπεύθυνους των ομάδων 
που αγωνίστηκαν, καθώς και στους διαιτητές.  
Απαγορεύεται η κυκλοφορία του φύλλου 
αγώνα σ΄ οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.     

 
β)  Το φύλλο αγώνα υπογράφεται από τον 

συνοδό Α΄  κάθε ομάδας,  την γραμματεία,  
τους  διαιτητές και τον παρατηρητή  του 
αγώνα.  Τυχόν παράλειψη υπογραφής του 
φύλλου αγώνα δεν είναι ισχυρός λόγος 
ακυρότητας του, αποτελεί όμως πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

 
γ)  Μετά την υπογραφή του φύλλου αγώνα και 

από τους δύο διαιτητές απαγορεύεται η 
συμπλήρωση, η διόρθωση και η αναγραφή 
ένστασης πάνω σ ΄  αυτό. 

 
δ) Κατά τη τέλεση του αγώνα, η διόρθωση πάνω 
     στο φύλλο αγώνα επιτρέπεται μόνο ύστερα 

από έγκριση του διαιτητή, που αναγράφεται 
πρώτος πάνω στο φύλλο αγώνα, αφού 
ειδοποιηθούν σχετικά και οι αρχηγοί των δύο 
ομάδων.  Η σχετική διόρθωση πρέπει να γίνει 
είτε τη στιγμή του λάθους είτε κατά την πρώτη 
φυσική διακοπή του αγώνα και οι διορθώσεις 
μονογράφονται καθαρά από τους διαιτητές. 

 
 

Δελτία Ταυτότητας 
Παικτών & Δελτία 
Υγείας 

36. α)   Οι παίκτες των ομάδων που θ΄ αγωνιστούν 
 θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους τα σχετικά 

δελτία της ΚΟΧ.  Απαγορεύεται η συμμετοχή 
παίκτη σε αγώνα  χωρίς δελτίο της ΚΟΧ και 
χωρίς έγκυρο δελτίο  υγείας του ΑΣΥΑ.    
 
Σε περίπτωση συμμετοχής παίκτη που δεν 
πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, η αντίπαλη 
ομάδα δικαιούται να υποβάλει ένσταση. 
 

β)   Ο έλεγχος των δελτίων θα γίνεται από τους 
διαιτητές πριν από την έναρξη του αγώνα.  
Τα δελτία αυτά επιστρέφονται μετά τη λήξη 
του αγώνα και οι εκπρόσωποι ή αρχηγοί 
των ομάδων μπορούν να τα ζητήσουν για 
έλεγχο. 
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         Δεν επιστρέφεται το δελτίο παίκτη: 
 

 (ι)   ΄Oταν υποβληθεί ένσταση αναφορικά 
με την ταυτότητα ή την συμμετοχή του. 

 
(ιι)   ΄Οταν αποβληθεί από τον διαιτητή 

χωρίς αντικατάσταση. 
 
(γ)  ΄Οταν σωματείο δεν παρουσιάσει τα δελτία 

ταυτότητας των παικτών του, τότε οι διαιτητές 
είναι υποχρεωμένοι να μη τελέσουν τον 
αγώνα και γι΄ αυτό θεωρείται υπαίτιο το 
Σωματείο που δεν έφερε τα δελτία.  Το ίδιο 
ισχύει και σε περίπτωση που δεν 
παρουσιαστούν δελτία υγείας.  

 
 

Χρώματα Ομάδων. 37. ΄Οπως αναφέρεται στο άρθρο 24 πιο πάνω, στη                          
δήλωση συμμετοχής Σωματείου σε Πρωτάθλημα 
που προκηρύσσεται, πρέπει ν’  αναφέρονται τα 
χρώματα της ομάδας του Σωματείου (φανέλα, 
παντελονάκι)  σε δύο τύπους. 
 
Σε περίπτωση που οι  δύο ομάδες που 
αγωνίζονται έχουν το ίδιο ή παρεμφερές χρώμα 
φανέλας, είναι υποχρεωμένη να την αλλάξει: 
 

(i) H Ομάδα που είναι φιλοξενούμενη 
 

  (ιι)       Με κλήρωση σε περίπτωση αγώνα σε 
ουδέτερο γήπεδο (αγώνες κατάταξης). 

 
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. 

 

Αριθμοί Παικτών 38. Οι παίκτες κάθε ομάδας θα πρέπει να φέρνουν 
στις φανέλες τους τούς αριθμούς που 
προβλέπονται από τους κανονισμούς παιδιάς, με 
αρίθμηση 1- 99.    
 

 Απαγορεύεται η συμμετοχή στον αγώνα παίκτη 
που δεν φέρνει αριθμό στη φανέλα του ή των 
παικτών της ίδιας ομάδας που φέρνουν στη 
φανέλα τους τον ίδιο αριθμό. 
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Διαιτησίες αγώνων 39. α)  Η διαιτησία όλων των αγώνων αναθέτεται σε 
επίσημους Κύπριους διαιτητές που υπάγονται 
στη δύναμη της ΚΟΧ ή και σε αλλοδαπούς 
διαιτητές που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της 
ΚΟΧ. 

 
β)   Οι διαιτητές, γραμματεία και παρατηρητής 

των αγώνων ορίζονται από την Επιτροπή 
Διαιτησίας η οποία έχει συσταθεί από την 
ΚΟΧ και αποτελείται από δύο εκπροσώπους 
της ΚΟΧ και ένα του Συνδέσμου Διαιτητών 
Χάντμπολ.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαιτησίας θα ορίζεται από την Ομοσπονδία. 

 
γ)   Τους αγώνες των πρωταθλημάτων  

διαιτητεύουν δύο διαιτητές.  Ωστόσο αγώνας, 
που διεξάγεται με ένα μόνο διαιτητή, είναι 
έγκυρος, όπως καθορίζεται στο (δ) πιο κάτω. 

 
δ)   Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός από 

τους διαιτητές, που ορίστηκαν ο άλλος 
διαιτητής δικαιούται να ορίσει αντικαταστάτη, 
που θα επιλέξει ο ίδιος μεταξύ των επίσημων 
διαιτητών της ΚΟΧ που παρευρίσκονται στο 
γήπεδο.  Αν ωστόσο δεν εξευρεθεί 
αντικαταστάτης, τότε ο αγώνας μπορεί ν’  
αρχίσει μ΄ ένα μόνο διαιτητή, εφόσον αυτός 
αναλαμβάνει τη διεύθυνση του αγώνα, 
διαφορετικά ο αγώνας αναβάλλεται.  Ο 
διαιτητής που δεν είχε προσέλθει, μπορεί να 
παρουσιαστεί και ν΄ αναλάβει τη διεύθυνση 
του αγώνα μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο του 
αγώνα και μόνο σε περίπτωση που δεν 
αντικαταστάθηκε.  Νοείται ότι δεν μπορεί να 
οριστεί  διαιτητής οποιοσδήποτε τιμωρημένος 
διαιτητής και τυχόν ορισμός του συνεπάγεται 
την ακυρότητα του αγώνα που θεωρείται ότι 
δεν είχε ποτέ τελεστεί.  Σε τέτοια περίπτωση 
οι παίκτες των δύο ομάδων  που 
αναγράφονται στο φύλλο αγώνα θεωρούνται  
ότι δεν συμμετείχαν σ΄ αυτόν εκτός από τις 
περιπτώσεις αποβολής παίκτη ή παράβασης 
παίκτη μετά τη λήξη του αγώνα, που 
γράφτηκε στο φύλλο αγώνα, οπότε για 
σκοπούς επιβολής ποινής το φύλλο αγώνα 
θεωρείται έγκυρο.   

 
ε)  Σε περίπτωση ανωμαλίας, επεισοδίων ή 

αποβολής παικτών οι διαιτητές οφείλουν ν’  
αναγράφουν πάνω στο φύλλο αγώνα την 
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ακριβή αιτία της αποβολής του παίκτη ή των 
επεισοδίων καθώς και την τυχόν διακοπή του 
σε βάρος οποιασδήποτε ομάδας.  Παράλληλα 
οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να 
υποβάλουν στα γραφεία της ΚΟΧ πλήρη και 
λεπτομερειακή έκθεση των συμβάντων την 
πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την τέλεση του 
αγώνα. 

 

Αποτέλεσμα 
αγώνα, που 
διακόπηκε 

40. α)   Αγώνας που διακόπηκε λόγω 
ακαταλληλότητας του γηπέδου ως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 19 των παρόντων 
Κανονισμών, θα επαναλαμβάνεται από το 
σημείο διακοπής του ως ορίζεται στο 
άρθρο 20(α) των παρόντων κανονισμών. 

 
β)   Σε περίπτωση επεισοδίων που 

δημιουργήθηκαν από τους παίκτες, συνοδούς 
ή οπαδούς της μιας από τις δύο ομάδες, με 
συνέπεια οι διαιτητές ν΄  αναγκαστούν να 
διακόψουν τον αγώνα, οι διαιτητές είναι 
υποχρεωμένοι να εκθέσουν τα γεγονότα και 
το θέμα παραπέμπεται στη Δικαστική 
Επιτροπή για λήψη απόφασης. 

 
      Οι ποινές των  παικτών υπολογίζονται σε 

αγωνιστικές μέρες (όπως ειδικότερα 
προβλέπεται για τα διάφορα αθλητικά 
παραπτώματα στο συνημμένο Πειθαρχικό 
Δίκαιο). 

 
 
γ)   Αν η Δ.Ε. αποφασίσει ότι κάποιος αγώνας 

διακόπηκε σε βάρος και των δύο ομάδων 
λόγω επεισοδίων μεταξύ των παικτών, 
συνοδών ή οπαδών τους τότε ο αγώνας 
θεωρείται ότι έληξε με τέρματα 0. 

 

Βαθμολογία 
αγώνων 

41. Οι ομάδες που διαγωνίζονται βαθμολογούνται με 
2 βαθμούς σε περίπτωση νίκης , 1 βαθμό σε 
περίπτωση ισοπαλίας και 0 βαθμούς σε 
περίπτωση ήττας, εφόσον ο αγώνας έληξε 
κανονικά.  ΄Οταν ωστόσο σημειωθούν οι πιο κάτω 
περιπτώσεις η υπαίτια ομάδα μηδενίζεται και 
επιπρόσθετα αφαιρούνται απ΄ αυτήν 2 βαθμοί (-
2), ο δε αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της 
αντίπαλης ομάδας με αποτέλεσμα 10-0: 
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(i) Χρησιμοποίηση στον αγώνα παίκτη ή 
παικτών που δεν δικαιούνται (αντικανονική 
συμμετοχή κλπ) και εφόσον υποβλήθηκε 
σχετική ένσταση. 

 
(ii) ΄Οταν οι παίκτες δεν φέρνουν τους 

κανονικούς αριθμούς στις φανέλες τους 
και οι διαιτητές θεωρήσουν αδύνατη την 
τέλεση του αγώνα (άρθρο 38 πιο πάνω). 

 
(iii) ΄Οταν το γηπεδούχο σωματείο δεν 

διαθέτει έτοιμο το γήπεδο για την έναρξη 
του αγώνα στην ώρα που καθορίστηκε 
στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων. 

 
(iv) ΄Οταν το γήπεδο είναι αντικανονικό. 
 
(v) ΄Οταν δεν γίνει ο αγώνας λόγω έλλειψης 

των δελτίων υγείας του ΑΣΥΑ. 
 
(vi) ΄Οταν κάποια ομάδα δεν προσέλθει στον 

αγώνα ή προσέλθει με λιγότερους από 
πέντε (5) παίκτες ή αποχωρήσει απ΄ 
αυτόν πριν από την έναρξη του. 

 
(vii) ΄Οταν κάποια ομάδα θεωρηθεί υπαίτια για 

τη διακοπή αγώνα ή αποχωρήσει από τον 
αγώνα στη διάρκεια του και πριν από τη 
λήξη του. 

 
(viii) Όταν ομάδα Σωματείου διαπράττει κάτι 

ή προβεί σε ενέργεια η οποία είναι 
δυσφημιστική για το άθλημα (πχ. Μη 
χρησιμοποίηση ομάδας Ανδρών 
/Γυναικών σε Πρωτάθλημα Ανδρών / 
Γυναικών, πλαστοπροσωπίας κλπ). 

 
 

Σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω 
περιπτώσεις εκτός από την περίπτωση 
(vi) (προβλ. Άρθρο 45) οι παίκτες που 
γράφτηκαν στο φύλλο αγώνα θεωρούνται 
ότι συμμετέσχαν στον αγώνα και ο 
αγώνας αυτός προσμετράται  σε σχέση με 
την έκτιση οποιασδήποτε ποινής από 
παίκτες των ομάδων που διαγωνίστηκαν.   
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Ωστόσο αγώνας που κρίνεται ότι πρέπει 
να επαναληφθεί για οποιοδήποτε λόγο 
θεωρείται ότι δεν είχε ποτέ τελεστεί, εκτός 
από τις περιπτώσεις επιβολής ποινών σε 
παίκτες που γράφτηκαν από τους 
διαιτητές πάνω στο φύλλο αγώνα. 
 
Στις περιπτώσεις (i) και (vii) η υπόθεση 
παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή 
για να αποφασίσει κατά πόσο το σωματείο 
είναι υπαίτιο.  Στις άλλες περιπτώσεις 
παραπομπή στην Δικαστική Επιτροπή 
είναι κατά την κρίση του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας. 
 
Ανεξαρτήτως των πιο πάνω 
προβλεπόμενων,  ομάδα Σωματείου η 
οποία διαπράττει κάτι δυσφημιστικό 
για το άθλημα (εδάφιο viii πιο πάνω) 
παραπέμπεται στην Δικαστική 
Επιτροπή της Ομοσπονδίας η οποία 
επιβάλλει σε αυτή (την ομάδα) σε 
περίπτωση καταδίκης της τις 
ακόλουθες ποινές:- 
 
(α)   Αποκλεισμός από την συνέχεια 

του Πρωταθλήματος. 
 
(β)   Χρηματική ποινή μέχρι €1000.- 
 

Αποκλεισμός 
Σωματείων 

42.  α)  Σε περίπτωση που ομάδα Σωματείου 
υποπέσει για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια 
αγωνιστική περίοδο σε οποιαδήποτε από τις 
παραβάσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 41 
πιο πάνω και που συνεπάγονται μηδενισμό 
της,  αυτή αποκλείεται αυτόματα από τους 
παραπέρα αγώνες και υποβιβάζεται στην 
αμέσως κατώτερη Κατηγορία, αν υπάρχει.  
΄Ολοι οι αγώνες που έγιναν ως τη στιγμή του 
αποκλεισμού της ομάδας του σωματείου αυτού, 
θεωρούνται ότι δεν είχαν ποτέ τελεστεί και 
ακυρώνονται. 
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  β) Ανεξαρτήτως των ως άνω υπό (α) 
αναφερομένων η πιο πάνω πρόνοια ισχύει 
για τις ομάδες σωματείου που συμμετέχουν 
στα Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα της 
Ομοσπονδίας (Παίδων-Παμπαίδων-
Κορασίδων-Παγκορασίδων-Σούπερ Μίνι 
Αγοριών-Σούπερ Μίνι Κορασίδων) μόνον 
αν τέτοιες ομάδες Σωματείου υποπέσουν σε 
παράπτωμα από αυτά που αναφέρονται 
στο άρθρο 41 πιο πάνω για 3η φορά μέσα 
στην ίδια αγωνιστική περίοδο. 

 

Κατάταξη των 
ομάδων 

43. Πρωταθλήτρια ομάδα σε κάθε πρωτάθλημα 
ανακηρύσσεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΧ με 
την οποία επικυρώνεται ο επίσημος πίνακας 
βαθμολογίας του πρωταθλήματος, η ομάδα, που 
έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς 
στη λήξη του πρωταθλήματος.  Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας στην πρώτη θέση διεξάγεται αγώνας 
κατάταξης σε ουδέτερο γήπεδο που καθορίζεται 
με απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΧ. 
 
Σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις ισοβαθμίας 
η κατάταξη των ομάδων καθορίζεται με βάση τις 
εκάστοτε διατάξεις της προκήρυξης του οικείου 
πρωταθλήματος. 
 
 

Υποβιβασμός και 
προαγωγή 

44. Ο αριθμός των ομάδων που υποβιβάζονται στην 
αμέσως κατώτερη κατηγορία και, αντίστοιχα, των 
ομάδων, που προάγονται στην αμέσως ανώτερη 
κατηγορία, καθορίζονται στην προκήρυξη του 
οικείου πρωταθλήματος.  Δεν επιτρέπεται 
ωστόσο η κατάργηση του θεσμού του 
υποβιβασμού ή της προαγωγής ομάδων για 
οποιαδήποτε αγωνιστική περίοδο. 

   

Ποινές 45. Παίκτες, προπονητές, παράγοντες κλπ που 
καταγγέλλονται από αρμόδιο πρόσωπο (διαιτητή, 
μέλος του Δ.Σ. ή της Δ.Ε. της ΚΟΧ, γυμνασίαρχο 
κλπ) για αθλητικό παράπτωμα παραπέμπονται 
υποχρεωτικά από τον γραμματέα της ΚΟΧ στην 
Δικαστική Επιτροπή το αργότερο μέσα σε 8 μέρες 
από την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα, για 
επιβολή ποινής όπως προνοείται στο Πειθαρχικό 
Δίκαιο. 
 
α)  Στους παίκτες που αποβάλλονται από τους 

διαιτητές χωρίς αντικατάσταση επιβάλλεται 
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ποινή αυτόματου αποκλεισμού από τους 2 
αμέσως επόμενους επίσημους αγώνες 
οποιουδήποτε από τα Πρωταθλήματα πέραν 
από την ποινή που θα επιβάλει η Δ.Ε. της 
ΚΟΧ. 

 
β)  Οι ποινές των παικτών υπολογίζονται σε 

αγωνιστικές μέρες (όπως ειδικότερα 
προβλέπεται για τα διάφορα αθλητικά 
παραπτώματα στο συνημμένο Πειθαρχικό 
Δίκαιο). 

 
     Η ποινή προσμετράται σε σχέση με 

αγωνιστικές μέρες της κατηγορίας (π.χ. 
Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, κλπ) του 
πρωταθλήματος στη διάρκεια του οποίου ο 
παίκτης υπέπεσε σε παράπτωμα για το οποίο 
κρίθηκε τιμωρητέος και ισχύει για όλους τους 
ενδιάμεσους επίσημους αγώνες όλων των 
πρωταθλημάτων στα οποία συμμετέχει το 
σωματείο στο οποίο αγωνίζεται ο παίκτης.  
Νοείται φυσικά ότι τυχόν διεξαγωγή στο 
ενδιάμεσο της ισχύς της ποινής αγώνων 
Κυπέλλου προσμετράται έναντι της ποινής 
που έχει επιβληθεί στον υπαίτιο παίκτη. 

 
 
 
 
 
γ)  Αγώνας που κρίθηκε ότι πρέπει να 

επαναληφθεί θεωρείται ότι δεν είχε ποτέ 
τελεστεί και ως συνέπεια η μέρα της αρχικής 
διεξαγωγής του δεν θεωρείται ως αγωνιστική 
μέρα για τους σκοπούς αυτού του άρθρου. 

 
δ)  Αγώνας που ματαιώθηκε λόγω μη 

προσέλευσης, έγγραφης παραίτησης, 
αποχώρησης απ΄  αυτόν μιας ομάδας πριν 
από την έναρξη του, αποκλεισμού σωματείου, 
και που κατακυρώθηκε υπέρ της αντίπαλης 
ομάδας, θεωρείται ως αγωνιστική μέρα και 
προσμετράται για έκτιση της ποινής μόνο των 
παικτών του σωματείου υπέρ του οποίου 
κατακυρώθηκε αυτός ο αγώνας.  Σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (πρβλ. Άρθρο 
41) ο αγώνας θεωρείται ως αγωνιστική μέρα 
και για τα δύο σωματεία καθόσον αφορά την 
έκτιση ποινής παικτών. 
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Πρόσωπα που 
δικαιούνται 
ελεύθερη είσοδο. 

46. Δικαιούνται ελεύθερη είσοδο στους    
αγώνες των  Πρωταθλημάτων, που  
διοργανώνει η ΚΟΧ, μόνο τα παρακάτω  
πρόσωπα:-  

  
(i) Οι κάτοχοι δελτίων ελεύθερης εισόδου, 

που εκδίδονται από τον ΚΟΑ ή την ΚΟΧ. 
 

(ii) Οι διαιτητές, γραμματεία και ο             
Παρατηρητής του αγώνα. 

 
(iii) O γιατρός του αγώνα. 

 
(iv)     Δεκατέσσερις παίκτες και τέσσερις 

συνοδοί από κάθε ομάδα που 
διαγωνίζεται. 

 

Οικονομικοί όροι 47. α)  Οι οικονομικοί όροι που διέπουν τα διάφορα 
πρωταθλήματα της ΚΟΧ καθορίζονται στις 
εκάστοτε Γενικές ή Ειδικές Προκηρύξεις. 

 
β)  Ανεξάρτητα από και πρόσθετα σε 

οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις ομάδα που 
αποχωρεί από τον αγώνα στη διάρκεια του 
και πριν από τη λήξη του δεν δικαιούται 
οποιοδήποτε μερίδιο από τις εισπράξεις. 

 
 

΄Επαθλα – 
μετάλλια ήθους - 
διπλώματα 

48. Σε ημερομηνία που καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ. 
της ΚΟΧ απονέμεται: 
 
α)  ΄Επαθλα και μετάλλια στις πρωταθλήτριες και 

δευτεραθλήτριες ομάδες όλων των 
πρωταθλημάτων. 

 
β)   Μετάλλιο ήθους σε κάθε Σωματείο που ούτε 

το ίδιο ούτε οποιοσδήποτε παίκτης ή 
παράγοντας του καταδικάστηκε για 
οποιοδήποτε παράπτωμα έστω και με απλή 
επίπληξη στη διάρκεια της αγωνιστικής 
περιόδου που έληξε. 

 
γ)   Αναμνηστικά διπλώματα, μετάλλια ή άλλες 

τιμητικές διακρίσεις σε άτομα, Οργανισμούς, 
Σωματεία ή αθλητές που κατά την κρίση του 
Δ.Σ. της ΚΟΧ συνέβαλαν με το παράδειγμα 
τους στην προώθηση και ανάπτυξη των 
σκοπών της Ομοσπονδίας. 
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Πρωταθλήματα 
Κυπέλλου 

49. α)  Τα Πρωταθλήματα Κυπέλλου διεξάγονται με 
το σύστημα του απλού αποκλεισμού.  
Ωστόσο το Δ.Σ. της ΚΟΧ διατηρεί το δικαίωμα 
αλλαγής του συστήματος διεξαγωγής τους 
Πρωταθλήματος Κυπέλλου αν κρίνει ότι τούτο 
επιβάλλει το συμφέρον του αθλήματος. 

 
β)   Οι όροι και οι κανονισμοί διεξαγωγής του 

Πρωταθλήματος Κυπέλλου ρυθμίζονται 
ειδικότερα με τη σχετική Ειδική Προκήρυξη. 

 
γ)   Στην Κυπελλούχο και στη φιναλίστρια ομάδα 

απονέμονται από την ΚΟΧ έπαθλα και 
μετάλλια αμέσως μετά τη λήξη του τελικού 
αγώνα. 

 
 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Ενστάσεις 50. α)  Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο 
από τις ομάδες που διαγωνίζονται και μόνο 
για τις ακόλουθες περιπτώσεις και κάτω από 
τους παρακάτω όρους: 

 
 
 

ι)   Λόγω αντικανονικότητας γηπέδου ως 
συνέπεια της μη τήρησης των διατάξεων 
του άρθρου 15 αυτών των κανονισμών. 

 
ιι)   Λόγω αντικανονικής συμμετοχής παίκτη 

ως συνέπεια παράβασης των διατάξεων 
των άρθρων 30(γ), 31 και 36 (α) αυτών 
των κανονισμών και ως συνέπεια 
παράβασης των διατάξεων των εκάστοτε 
εκδιδωμένων από την ΚΟΧ γενικών και 
ειδικών προκηρύξεων των 
πρωταθλημάτων. 

 
iii) Λόγω πλαστοπροσωπίας παίκτη οι 

σχετικές ενστάσεις υποβάλλονται σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο του αγώνα. 

 
iv) Λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου 

συνεπεία δόλιας διακοπής του 
ηλεκτρικού ρεύματος, βλάβης της 
ηλεκτρονικής εγκατάστασης ή ζημιάς στα 
δοκάρια. 
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β)  Σ΄ όλες τις περιπτώσεις (i) – (iv) 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 πμ. της μέρας, που ακολουθεί τη 
μέρα τέλεσης του αγώνα, για τον οποίο 
υποβλήθηκε η ένσταση και να συνοδεύεται 
από χρηματικό παράβολο £ 50.-  ΄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 γης για εκδίκαση της 
υπόθεσης, η Δ.Ε. έχει εξουσία να 
επιστρέψει ολόκληρο ή μέρος αυτού του 
παραβόλου. 

 
    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.     
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Αρμοδιότητα 
εκδίκασης 
ενστάσεων. 

51. α)  Οι ενστάσεις που υποβάλλονται, εκδικάζονται 
από τη Δ.Ε. της ΚΟΧ όπως ειδικότερα 
προνοείται στο Καταστατικό της 
Ομοσπονδίας. 

 
β)    Κατά τη συζήτηση οποιασδήποτε ένστασης 

το ενδιαφερόμενο Σωματείο έχει δικαίωμα να 
καταθέσει έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις 
του σχετικά με την υπόθεση που κρίνεται.  Αν 
χρειάζεται μπορεί η Δ.Ε. να επιτρέψει και την 
προφορική ανάπτυξη των απόψεων 
εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων 
Σωματείων.   

 
 γ)   Οι προθεσμίες άσκησης έφεσης ενάντια στην 

απόφαση της Δ.Ε. της ΚΟΧ αρχίζουν από την 
επόμενη της γνωστοποίησης της στα 
ενδιαφερόμενα σωματεία. 

 

Επίσημη 
ημερομηνία 
εγγράφων στην 
ΚΟΧ 

52. Για τους σκοπούς τόσο του Καταστατικού όσο και 
αυτών των Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΧ, 
ως επίσημη ημερομηνία δήλωσης παίκτη, 
αιτήσεων μεταγραφής, διαμαρτυρίας ή ένστασης 
Σωματείου, καταγγελίας στο Δ.Σ. ή οποιουδήποτε 
άλλου εγγράφου θα θεωρείται η ημερομηνία 
ταχυδρόμησης του συστημένου σχετικού 
εγγράφου ή αποστολής σχετικού τηλεμοιότυπου. 
 

Ισχύς αυτών των 
Ε.Κ. 

53. Αυτοί οι Εσωτερικοί Κανονισμοί εγκρίθηκαν από 
το Δ.Σ. της ΚΟΧ στις 17.4.84 και τέθηκαν σε ισχύ 
αμέσως με βάση το δίκαιο της ανάγκης ως 
μεταβατικοί Ε.Κ., που θα τεθούν για έγκριση στην 
πρώτη Γενική Συνέλευση που θα 
πραγματοποιηθεί μετά τη θέση τους σε ισχύ. 
 
 

Τροποποίηση των 
Ε.Κ. 

54. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί της ΚΟΧ μπορούν να 
τροποποιηθούν με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΚΟΧ  και με ανάλογη εφαρμογή 
των διατάξεων που ισχύουν προκειμένου για 
τροποποίηση του Καταστατικού της ΚΟΧ όπως 
ειδικότερα καθορίζεται στο άρθρο 30 του 
Καταστατικού. 
 

΄Ελεγχος Ντόπινγκ 
των 
χειροσφαιρστών/σ
τριών 
 

55. (1) Η προστασία της υγείας των χειροσφαιριστών 
και η γνησιότητα των αποτελεσμάτων των 
αγώνων Χάντμπολ, διασφαλίζεται με έλεγχο 
Ντόπινγκ των χαντμπoλιστών / στριών. 
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      Η εξέταση των δειγμάτων γίνεται σε   
      αναγνωρισμένο εργαστήριο της ΔΟΕ. 
 
(2) Οι αθλητές/αθλήτριες του Χάντμπολ είναι 

υποχρεωμένοι να δέχονται τον έλεγχο 
ντόπινγκ οποτεδήποτε τους ζητηθεί αρμόδια.  
Σε περίπτωση θετικού δείγματος 
απαγορευμένης ουσίας ως προνοείται στον 
σχετικό νόμο ή και άρνησής τους να δεχθούν 
τον εν λόγω έλεγχο,  η Δικαστική Επιτροπή 
της Ομοσπονδίας μπορεί να στους στερήσει 
το δικαίωμα να συμμετέχουν σε αγώνες για 
μέχρι ένα χρόνο και σε περίπτωση υποτροπή 
για μέχρι τρία χρόνια.  

 
(3)  Απαγορεύεται η χρήση σε αθλητή/αθλήτρια 

Χάντμπολ ή η λήψη από αυτόν / αυτή κάθε 
ουσίας που μπορεί να επιφέρει τεχνητή 
μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας 
(ντόπινγκ) καθώς και η χρήση κάθε μέσου 
σωματικής ή νευρικής διέγερσης, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα από τον 
«Ο περί της Σύμβασης Αντι-Ντόπινγκ 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1993» των εκάστοτε 
απαγορευμένων ουσιών, σύμφωνα με τους 
εκάστοτε σε ισχύ καταλόγους , της 
αντίστοιχης Διεθνούς Ομοσπονδίας, της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) του 
περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και 
Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο Ν . 29/77 και 
Κανονισμών ως έχει τροποποιηθεί. 

 
(4) Για διαπίστωση τυχόν λήψης απαγορευμένων 

ουσιών ή/και απαγορευμένων μεθόδων όπως 
περιγράφονται πιο πάνω θα διεξάγεται 
έλεγχος ντόπινγκ δια της λήψης ούρων  ή/και 
αίματος ως τους παρόντες Κανονισμούς 
αναφέρεται». 

 
(5) ΄Ολοι οι  αθλητές της ΚΟΧ  είναι 

υποχρεωμένοι να δέχονται τον έλεγχο 
Ντόπινγκ οποτεδήποτε και οπουδήποτε τους 
ζητηθεί από την Εθνική Επιτροπή Αντι-
Ντόπινγκ, από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας τους από τη Διεθνή 
Ομοσπονδία και/ή την Κυπριακή Ολυμπιακή 
Επιτροπή, είτε με προειδοποίηση μικρού 
χρονικού διαστήματος είτε χωρίς 
προειδοποίηση. 
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(6) Οι εν λόγω έλεγχοι θα διεξάγονται είτε κατά τη 

διάρκεια αγώνων ή εκτός αγώνων. 
 
(7) Τόσο σε περίπτωση άρνησης τους, όσο και σε 

περίπτωση υποτροπής οι αθλητές στερούνται 
από τη Δικαστική Επιτροπή το δικαίωμα να 
συμμετέχουν σε αγώνες, όπως καθορίζεται 
και στις δύο περιπτώσεις από εκάστοτε 
κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας για 
θετικό αποτέλεσμα για τα Φάρμακα και τις 
μεθόδους Ντόπινγκ, που εντάσσονται στις πιο 
κάτω κατηγορίες: 

 
(α)  Αναβολικά και συγγενείς ουσίες 

 
(β)  Διουρητικά και συγγενείς ουσίες 

 
(γ)  Πεπτιδικές και Γλυκοπρωτεϊνικές  

 Ορμόνες και Ανάλογα 
 

(δ)  Ντόπινγκ στο αίμα 
 

(ε)  Φαρμακευτικοί, χημικοί και φυσικοί  
χειρισμοί που έχουν σκοπό ή αναμένεται 
να αλλοιώσουν την ακεραιότητα  και την 
αξιοπιστία των    ούρων. 

 
(8) Σε ειδικές περιπτώσεις η Εθνική Επιτροπή 

Αντι-Ντόπινγκ, έχει τη δικαιοδοσία να 
ζητήσει έλεγχο συγκεκριμένου 
απαγορευμένου φαρμάκου, εκτός των πιο 
πάνω. 

 
 

  


