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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
1.

Οι ετήσιες διοργανώσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης είναι :
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Πρωτάθλημα Αντρών κατά κατηγορία.
Πρωτάθλημα Γυναικών κατά κατηγορία.
Πρωτάθλημα Κυπέλλου Αντρών.
Πρωτάθλημα Κυπέλλου Γυναικών.
Οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα, διοργάνωση ή και μεμονωμένοι αγώνες
σάλας ή και παραλίας ( beach volley ) αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΟΠΕ.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ είναι το μοναδικό αρμόδιο να αποφασίσει ποιές
από τις πιο πάνω διοργανώσεις θα διεξαχθούν και πως σε κάθε αγωνιστική
περίοδο αφού λάβει υπόψιν τις συνθήκες που επικρατούν.

3.

Η οργάνωση και διεξαγωγή των πιο πάνω διοργανώσεων είναι στην αποκλειστική
αρμοδιότητα της ΚΟΠΕ και αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών της ΚΟΠΕ, των Γενικών και
Ειδικών Προκηρύξεων, των Κανονισμών Παιδιάς και των Διεθνών Κανονισμών
Πετοσφαίρισης.
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ΑΡΘΡΟ 2o : XΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
1.

Η χρονική περίοδος ( πετοσφαιρική περίοδος ) μέσα στην οποία πρέπει να
διεξαχθούν και να λήξουν οι αγώνες όλων των διοργανώσεων καθορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ. Οι ημερομηνίες των αγώνων ορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο ή και την Τεχνική Επιτροπή της ΚΟΠΕ η δε σειρά των
αγώνων καθορίζεται με κλήρωση ή άλλο τρόπο ενώ αυτοί θα διεξάγονται σε ημέρες
και ώρες που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Τεχνική Επιτροπή της
ΚΟΠΕ και καθορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

2.

Η πετοσφαιρική περίοδος για τους αγώνες ή και πρωταθλήματα σάλας αρχίζει την
1η Ιουλίου κάθε χρονιάς και τελειώνει την 30η Ιουνίου της επόμενης χρονιάς.

3.

Εντός της πετοσφαιρικής περιόδου πρέπει να ολοκληρωθούν οι αγώνες ή και
διοργανώσεις που προκηρύσσει η ΚΟΠΕ με τις γενική και ειδικές προκηρύξεις της.

4.

Oι αγώνες και πρωταθλήματα beach volley μπορούν να διεξαχθούν οποτεδήποτε
και ανεξάρτητα από τα χρονικά όρια της πιο πάνω αναφερόμενης πετοσφαιρικής
περιόδου, σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές προκηρύξεις που εκδίδει η ΚΟΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 3o : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
1.

Η συμμετοχή των σωματείων σ’ όλες τις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας είναι
υποχρεωτική και σωματείο ή τμήμα του το οποίο χωρίς την προηγούμενη άδεια του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας δεν συμμετέχει ή αποχωρεί από
οποιαδήποτε διοργάνωση διαγράφεται από το μητρώο της ΚΟΠΕ και οι αθλητές
του μένουν ελεύθεροι.

2.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ έχει ικανοποιηθεί ότι το σωματείο ή τμήμα
αυτού πράγματι λόγω εξαιρετικών περιστάσεων δεν μπορεί να λάβει μέρος σε
κάποια διοργάνωση μπορεί να παραχωρήσει σ’ αυτό άδεια μη συμμετοχής για την
συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο.

3.

Σωματείο ή τμήμα αυτού το οποίο έχει εξασφαλίσει άδεια μη συμμετοχής σε
διοργάνωση της ΚΟΠΕ υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία στην οποία
θα αγωνιστεί με την επαναδραστηριοποίηση του ενώ είναι υποχρεωμένο να
παραχωρήσει τους αθλητές του με υποσχετική μετεγγραφή σε σωματείο της
αρεσκείας τους για την περίοδο της αναστολής των δραστηριοτήτων του ενώ σε
περίπτωση άρνησης του να το πράξει οι αθλητές του μπορούν με αίτηση τους στην
ΚΟΠΕ να μείνουν ελεύθεροι.

4.

Σωματείο το οποίο ενεργοποιείται και στις δύο κατηγορίες ( Αντρών και Γυναικών )
και αδικαιολόγητα δεν συμμετέχει στην μία εξ’ αυτών δεν διαγράφεται από το
μητρώο της ΚΟΠΕ αλλά οι αθλητές της κατηγορίας που αδρανεί μένουν ελεύθεροι.

5.

Σωματείο το οποίο επιθυμεί να λάβει μέρος μόνο στα πρωταθλήματα των
αναπτυξιακών ηλικιών μπορεί να το κάνει μόνο με έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου και για συγκεκριμένη περίοδο την διάρκεια της οποίας θα καθορίσει το
τελευταίο ενώ μετά τη λήξη της υποχρεούται να ενεργοποιηθεί και στην ανώτατη
κατηγορία αλλιώς διαγράφεται από το μητρώο της ΚΟΠΕ και οι αθλητές του μένουν
ελεύθεροι.

6.

Κάθε σωματείο δικαιούται συνολική αναστολή συμμετοχής στις ανώτατες
κατηγορίες των διοργανώσεων της ΚΟΠΕ δύο ( 2 ) αγωνιστικών περιόδων κατά την
διάρκεια των οποίων διατηρεί όλα τα δικαιώματά του όπως αυτά απορρέουν από το
Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της ΚΟΠΕ.

7.

Αν μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού εξακολουθεί να απέχει τότε με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ θεωρείται αδρανές για όσο
διάστημα δεν ενεργοποιείται ενώ κατά το διάστημα αυτό δεν έχει δικαίωμα ψήφου ή
εκπροσώπησης σε οποιοδήποτε όργανο, σώμα ή συνέλευση της ΚΟΠΕ. Ομοίως με
την τοποθέτηση από την ΚΟΠΕ ενός σωματείου στην κατηγορία των αδρανών
σωματείων αυτόματα όλοι οι αθλητές του είναι ελεύθεροι να μετεγγραφούν με
ελευθέρα μετεγγραφή σε σωματείο της αρεσκείας τους.
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ΑΡΘΡΟ 4ο : ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
1.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ προκηρύσσονται οι ετήσιες
διοργανώσεις κατά κατηγορία. Οι γενικοί όροι, ο τρόπος και το σύστημα διεξαγωγής
τους καθορίζονται στην Γενική Προκήρυξη η οποία πρέπει να αποστέλλεται στα
ενδιαφερόμενα σωματεία είκοσι δύο ( 22 ) τουλάχιστον μέρες πριν από την έναρξη
της αγωνιστικής περιόδου.

2.

Στη Γενική Προκήρυξη προβλέπονται όλες οι ετήσιες διοργανώσεις της περιόδου,
τα χρονικά όρια μέσα στα οποία θα γίνουν, ο τρόπος και το σύστημα διεξαγωγής
τους, οι τυχόν αναδιαρθρώσεις των κατηγοριών και οποιοσδήποτε άλλος γενικός
όρος κρίνεται απαραίτητος για την ομοιομορφία των ειδικών προκηρύξεων για κάθε
διοργάνωση όπως ενστάσεις, γήπεδα, άνοδος, υποβιβασμός κλπ.

3.

Την Γενική Προκήρυξη εκδίδει πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 5o : ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
1.

Η Ειδική Προκήρυξη κάθε διοργάνωσης εκδίδεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο
είτε μετά από εκχώρηση της αρμοδιότητάς του από την Τεχνική Επιτροπή και
υπόκειται πάντοτε στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ. Οι Ειδικές
Προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται στα ενδιαφερόμενα σωματεία δέκα ( 10 )
τουλάχιστον μέρες πριν από την έναρξη της αντίστοιχης διοργάνωσης.

2.

Στις Ειδικές Προκηρύξεις κάθε διοργάνωσης προβλέπονται :
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.

3.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεως συμμετοχής.
Τα δικαιούμενα συμμετοχής σωματεία.
Οι όροι, ο χρόνος, ο τρόπος και το σύστημα διεξαγωγής της.
ΟΙ ημερομηνίες έναρξης και λήξης της.
Τα γήπεδα τελέσεως των αγώνων, η διαιτησία, οι άρχοντες κλπ.
Οι οικονομικοί όροι διεξαγωγής της διοργάνωσης .
Ο αριθμός των σωματείων που ανέρχονται και υποβιβάζονται και ο τρόπος
της βαθμολογικής τους κατάταξης.
Ο τρόπος υποβολής ενστάσεων και εφέσεων και τα παράβολά τους.
Οποιοδήποτε άλλο θέμα κριθεί απαραίτητο για την ομαλή και απρόσκοπτη
διεξαγωγή των διοργανώσεων ( στολές ομάδων κλπ ).

Δεν επιτρέπεται καμιά μεταβολή των όρων της ειδικής προκήρυξης μετά την έναρξη
του οικείου πρωταθλήματος. Για θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται ή δεν
προβλέπονται στις προκηρύξεις αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ, το
οποίο οφείλει να λαμβάνει τις αποφάσεις του μέσα στα πλαίσια των διατάξεων των
Εσωτερικών Κανονισμών, του Καταστατικού, των Κανονισμών Παιδιάς και των
Διεθνών Κανονισμών Πετοσφαίρισης.
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ΑΡΘΡΟ 6ο : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
1.

Σε κάθε αγώνα των διοργανώσεων της ΚΟΠΕ ο αθλητικός εξοπλισμός ( στολές,
αρίθμηση κλπ ) όλων των μελών κάθε ομάδας ( αθλητές, προπονητές κλπ ) πρέπει
να ακολουθεί τις πρόνοιες και οδηγίες των Διεθνών Κανονισμών Παιδιάς και των
οικείων προκηρύξεων.

2.

Για να δικαιούται οποιοσδήποτε αθλητής να λάβει μέρος σε αγώνα των επίσημων
διοργανώσεων της ΚΟΠΕ ή των επίσημων φιλικών που γίνονται υπό την αιγίδα της
( αναγραφή στο φύλλο αγώνα ή και συμμετοχή ) πρέπει να παρουσιάζει πριν την
έναρξή του έγκυρο Δελτίο Ταυτότητας της ΚΟΠΕ εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
στην οικεία προκήρυξη.

3.

Το πρωτότυπο Δελτίο Ταυτότητας ή οποιαδήποτε άλλη εγκεκριμένη από την ΚΟΠΕ
βεβαίωση ( ατομική ή ομαδική ) με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη υπέρ του
αθλητή έγκυρου Δελτίου Ταυτότητας, θα πρέπει να παρουσιάζονται στην
γραμματεία του αγώνα πριν από την έναρξή του ενώ αθλητής ο οποίος δεν
προσκομίζει είτε το Δελτίο Ταυτότητας είτε την βεβαίωση αποκλείεται του αγώνα,
απαγορεύεται η αναγραφή του στο φύλλο αγώνα και πιθανή συμμετοχή του σε
αυτόν είναι αντικανονική.

4.

Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 ρυθμίσεις θα αποτελούν μέρος των Ειδικών
Προκηρύξεων των διοργανώσεων στις οποίες θα εφαρμόζονται.

5.

Ο έλεγχος των δελτίων ταυτότητας ή των βεβαιώσεων γίνεται από τον Α’ Διαιτητή
πριν την έναρξη του αγώνα και οι αρχηγοί των ομάδων έχουν δικαίωμα να τα
ζητήσουν για έλεγχο.

6.

Σε περίπτωση που όσον αφορά την ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή ενός
αθλητή ήθελε γίνει ένσταση πλαστοπροσωπίας, ο διαιτητής οφείλει αφού αναγράψει
το ονοματεπώνυμο του αθλητή, να πάρει απ’ αυτόν ενυπόγραφη δήλωση της
διεύθυνσης διαμονής και του αριθμού πολιτικής ταυτότητας του.

7.

Σε όλη την διάρκεια του αγώνα τα δελτία ταυτότητας ή οι βεβαιώσεις μένουν κάτω
από τον έλεγχο της γραμματείας και επιστρέφονται στην ομάδα μετά τη λήξη του
ενώ δεν επιστρέφεται δελτίο ταυτότητας αθλητή ή βεβαίωση όταν :

8.

α.

Υποβληθεί ένσταση αναφορικά με την ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή
του.

β.

Αναγραφεί από τον διαιτητή στο φύλλο αγώνα μετά από αποβολή του από
ολόκληρο τον αγώνα.

Στην περίπτωση που αθλητής ο οποίος για οποιαδήποτε αιτία δεν δικαιούται να
αγωνιστεί σε κάποιο αγώνα, έχει στα χέρια του έγκυρο δελτίο ταυτότητας της ΚΟΠΕ
και λαμβάνει μέρος σε αυτόν, η συμμετοχή του είναι αντικανονική και το αντίπαλο
σωματείο δικαιούται να υποβάλει ένσταση.
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ΑΡΘΡΟ 7o : ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
1.

Η προσέλευση των ομάδων σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεων στις οποίες
συμμετέχουν είναι υποχρεωτική.

2.

Η μη προσέλευση ή αποχώρηση από ένα αγώνα τιμωρείται αυτόματα με μηδενισμό
και το σωματείο παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ για επιβολή
περαιτέρω ποινής σύμφωνα με τις πρόνοιες της οικείας ειδικής προκήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ANΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
Απαγορεύεται η αναβολή συνάντησης που ορίστηκε έστω και αν τα ενδιαφερόμενα
σωματεία συμφωνούν γι’ αυτή ενώ αναβολή συνάντησης που ορίστηκε επιτρέπεται μόνο
στις πιο κάτω περιπτώσεις:
1.

Σε περίπτωση θεομηνίας ή άλλης ανώτερης βίας που κατά την κρίση του
Διοικητικού Συμβουλίου ή και των διαιτητών καθιστούν αδύνατη τη συνάντηση ή τη
μετάβαση σ’ αυτή των πετοσφαιριστών.

2.

Σε περίπτωση ομαδικού δηλητηριασμού των παικτών ή αυτοκινητιστικού
δυστυχήματος που καθιστούν αδύνατη τη συνάντηση κατά την κρίση της Δικαστικής
Επιτροπής της ΚΟΠΕ.

3.

Σε περίπτωση απρόοπτου ή εξαιρετικού ή άλλου δημοσίου ενδιαφέροντος
γεγονότος που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθιστά την αναβολή
αναπόφευκτη ή επιβεβλημένη για λόγους γενικότερης φύσης.

4.

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

5.

Σε περίπτωση κατά την οποία πετοσφαιριστής ομάδας μετέχει σε επίσημη σχολική
εκδήλωση ή και αποστολή στο εξωτερικό και εφόσον το σωματείο ζητήσει
εγγράφως την αναβολή τουλάχιστον πέντε ( 5 ) μέρες νωρίτερα.
Νοείται ότι οι ρυθμίσεις δ και ε πιο πάνω αφορούν μόνο τις διοργανώσεις
Αντρών/Γυναικών και Εφήβων/Νεανίδων, δεν εφαρμόζονται στις αναπτυξιακές
διοργανώσεις και δεν εφαρμόζονται επίσης στις περιπτώσεις εκείνες που η ηλικία
του αθλητή που συμμετέχει στις πιο πάνω διοργανώσεις και ο οποίος απουσιάζει
είναι μικρότερη από την ελάχιστη προβλεπόμενη ηλικία στην προκήρυξη της κάθε
διοργάνωσης.

6.

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα και εφόσον το γήπεδο θα είναι ελεύθερο, ο
αγώνας θα διεξάγεται την πρώτη ελεύθερη αγωνιστική ημερομηνία που θα ορίσει η
Γραμματεία της ΚΟΠΕ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τη Γενική και Ειδική
Προκήρυξη.

7.

Σε περίπτωση προετοιμασίας ή υποχρεώσεων των Εθνικών Ομάδων, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να μεταθέσει ή και να αναβάλει συναντήσεις
των διαφόρων Πρωταθλημάτων που έχουν ήδη οριστεί.

8.

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

9.

Σε περίπτωση τηλεοπτικής μετάδοσης οποιουδήποτε αγώνα και για την καλύτερη
προβολή του αθλήματος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ σε συνεννόηση με τα
διαγωνιζόμενα σωματεία μπορεί να μετακινήσει την ώρα και μέρα διεξαγωγής του
αγώνα.
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ΑΡΘΡΟ 9ο : AΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
1.

Αγώνας που δεν διεξήχθηκε όχι όμως από υπαιτιότητα οποιασδήποτε των δύο
διαγωνιζομένων ομάδων ή αγώνας του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώνεται και για
τις δύο ομάδες μετά από απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής χωρίς όμως
υπαιτιότητα οποιασδήποτε των δύο ομάδων θεωρείται « επαναληπτέος ».

2.

Το φύλλο αγώνα που τυχόν συντάχθηκε ισχύει μόνο για τα άτομα ( αθλητές
προπονητές, παράγοντες κλπ ) που καταγγέλλονται και για τυχόν επεισόδια ή
άλλες παρατηρήσεις του διαιτητή.

3.

Σε περίπτωση επανάληψης αγώνα δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτόν έχουν μόνο οι
αθλητές που εδικαιούντο συμμετοχής και την αρχική ημέρα τέλεσης του αγώνα που
επαναλαμβάνεται. Αθλητές που ήταν τιμωρημένοι με ποινή αποκλεισμού κατά την
αρχική ημέρα τέλεσης του αγώνα θεωρούνται αποκλεισμένοι και κατά την ημέρα
της διεξαγωγής του επαναληπτικού αγώνα και νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν και
στην περίπτωση αγώνων εξ αναβολής ή συνέχιση διακοπέντων αγώνων.
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ΑΡΘΡΟ 10ο : AΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
1.

Αγώνας που διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών ή λόγω έλλειψης επαρκούς
φωτισμού για τα οποία δεν φέρει ευθύνη η γηπεδούχος ομάδα ή αγώνας που
διακόπτεται λόγω ανωτέρας βίας θα συνεχίζεται από το σημείο της διακοπής του,
στο ίδιο γήπεδο σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει η Ομοσπονδία.

2.

Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν οι αθλητές που είχαν αυτό το δικαίωμα και
στον πρώτο αγώνα ενώ το φύλλο αγώνα του διακοπέντα αγώνα ( ποινές, σετ,
πόντοι κλπ ) ισχύει.
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ΑΡΘΡΟ 11ο : AΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ
1.

Αγώνας που δεν διεξάγεται ή διακόπτεται με υπαιτιότητα και των δύο
διαγωνιζομένων ομάδων βαθμολογείται με μηδέν και για τις δύο ομάδες ενώ το
φύλλο αγώνα που τυχόν συντάχθηκε θεωρείται ισχυρό όσον αφορά τους αθλητές
που έλαβαν μέρος.

2.

Οι δύο ομάδες παραπέμπονται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ η οποία θα
επιβάλει περαιτέρω ποινές ανάλογα με τα γεγονότα και την ευθύνη που οδήγησαν
στην μη έναρξη ή διακοπή του αγώνα.
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ΑΡΘΡΟ 12ο : AΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ
1.

Αγώνας που δεν διεξάγεται ή διακόπτεται με υπαιτιότητα της μιας από τις δύο
διαγωνιζόμενες ομάδες κατακυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα σύμφωνα με τις
πρόνοιες των παρόντων κανονισμών και των προνοιών των οικείων προκηρύξεων.

2.

Η υπαίτια ομάδα παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ η οποία μπορεί
να επιβάλει περαιτέρω ποινές.
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ΑΡΘΡΟ 13ο : ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
1.

Η με οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής αγώνα από
οποιονδήποτε ( οπαδοί, μέλη της διοίκησης σωματείων κ.λ.π. ) απαγορεύεται όπως
και η παρενόχληση από οποιονδήποτε του πάγκου των αναπληρωματικών .

2.

Απαγορεύεται επίσης ρητά η ανάρτηση ή επίδειξη ή αναφώνηση φυλετικών,
ρατσιστικών, υβριστικών, θρησκευτικών, πολιτικών μηνυμάτων και γενικά
μηνυμάτων που θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια του ατόμου ή των Εθνικών και
Κρατικών συμβόλων, λαβάρων ή την ιστορία ή την κρατική υπόσταση της
Κυπριακής Δημοκρατίας όπως και η ανάρτηση ή επίδειξη ή αναφώνηση μηνυμάτων
τα οποία προωθούν ή διαφημίζουν άμεσα ή έμμεσα την χρήση ναρκωτικών και
άλλων παρόμοιων ουσιών.

3.

Σε τέτοια περίπτωση ο διαιτητής μπορεί να διακόψει κάποιο αγώνα μετά από δύο
( 2 ) παρατηρήσεις προς το υπαίτιο σωματείο ενώ μπορεί επίσης ο διαιτητής να
αρνηθεί να επιτρέψει την έναρξη κάποιου αγώνα αν συντρέχουν οι πιο πάνω λόγοι.

4.

Για την τύχη του αγώνα θα αποφασίζει η Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας
σύμφωνα και με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων των Εσωτερικών Κανονισμών.
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ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΠΟΒΟΛΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ
1.

Άτομο του οποίου το όνομα αναφέρεται στο φύλλο αγώνα και αποβάλλεται από
οποιοδήποτε επίσημο ή εγκεκριμένο από την ΚΟΠΕ φιλικό αγώνα, τιμωρείται
αυτόματα με αποκλεισμό από τους δύο αμέσως επόμενους επίσημους αγώνες της
ομάδας του και τους ενδιάμεσους φιλικούς που έχουν εγκριθεί από την ΚΟΠΕ και
παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή.

2.

Σε περίπτωση επιβολής περαιτέρω ποινής από την Δικαστική Επιτροπή αυτή
κοινοποιείται άμεσα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ( σωματεία, Σ.Δ.Π. κλπ ).

3.

Ο αποκλεισμός αφορά αγώνες της ίδιας ηλικιακής διοργάνωσης με αυτή κατά την
οποία έγινε η παράβαση και το άτομο δεν μπορεί να εκτίσει την ποινή του μη
συμμετέχοντας σε αγώνες διαφορετικής κατηγορίας ( πχ αθλητής που δικαιούται να
αγωνιστεί στις διοργανώσεις αντρών και U 18 και έχει αποβληθεί από αγώνα
αντρών θα εκτίσει την ποινή του μη συμμετέχοντας σε αγώνες αντρών ).

4.

Σε περίπτωση ακύρωσης οποιουδήποτε από τους αγώνες κατά τους οποίους το
άτομο θα εξέτιε την ποινή του, αυτή μεταφέρεται στον αμέσως επόμενο.

5.

Η αποβολή αφορά το άτομο και όχι την ιδιότητα του και έτσι σε περιπτώσεις διπλής
ιδιότητας ( πχ παίκτης και προπονητής ), αυτή συνεπάγεται την απομάκρυνση από
τον αγωνιστικό χώρο του ατόμου ανεξάρτητα από την ιδιότητα που επικαλείται.

6.

Ποινή αποκλεισμού ή οποιαδήποτε επιπλέον ποινή έχει επιβληθεί από την
Δικαστική Επιτροπή και δεν συμπληρώθηκε εντός της αγωνιστικής περιόδου
συνεχίζεται και στην επόμενη.

7.

Παραβάσεις που διαπράττονται πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα
και δεν αναφέρονται στο φύλλο αγώνα, θεωρούνται ως μη γενόμενες εκτός αν οι
συνθήκες κατέστησαν αδύνατη τη σωστή συμπλήρωση του.
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ΑΡΘΡΟ 15ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕ
1.

Κάθε Σωματείο το οποίο επιθυμεί να οργανώσει αγώνες επίσημους, φιλικούς ή και
αντίστοιχο τουρνουά οφείλει να αποταθεί εγγράφως στην ΚΟΠΕ για έγκριση του.

2.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να αποστέλλεται λεπτομερής προκήρυξη η οποία να
περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αγώνων, τις ημερομηνίες, το χώρο και την ώρα
διεξαγωγής τους.

3.

Σωματείο το οποίο επιθυμεί να λάβει μέρος σε αγώνες επίσημους, φιλικούς ή και
αντίστοιχο τουρνουά που διοργανώνει οποιοσδήποτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό,
πρέπει απαραίτητα να πάρει σχετική έγκριση από την ΚΟΠΕ.

4.

Σωματείο το οποίο συμμετέχει σε αγώνες επίσημους, φιλικούς ή και αντίστοιχο
τουρνουά χωρίς την άδεια της Ομοσπονδίας υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωμα
και παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.
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ΑΡΘΡΟ 16ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Τα διαγωνιζόμενα σωματεία είναι υποχρεωμένα :
1.

Nα δίνουν στο σημειωτή τα ονόματα των αθλητών που θα αγωνιστούν, τα δελτία
αθλητικής ταυτότητας και τα δελτία υγείας αυτών και όλα τα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για την συμπλήρωση του φύλλου αγώνα, τουλάχιστον τριάντα ( 30 )
λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.

2.

Να παρατάσσουν την ώρα έναρξης του αγώνα στο γήπεδο έτοιμους να αγωνιστούν
τουλάχιστον έξι ( 6 ) αθλητές.

3.

Ομάδα που δεν διαθέτει κατά την ώρα έναρξης του αγώνα τουλάχιστον του έξι ( 6 )
παίκτες έτοιμους να αγωνιστούν, δικαιούται δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση στην
έναρξη του αγώνα νοουμένου ότι έχει ήδη ειδοποιήσει τους διαιτητές του αγώνα για
την καθυστερημένη προσέλευσή της.

4.

Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε ( 15 ) λεπτών εάν η ομάδα εξακολουθεί να
παρατάσσει λιγότερους από έξι ( 6 ) τουλάχιστον αθλητές έτοιμους να αγωνιστούν,
το φύλλο αγώνα κλείνει οριστικά και η ομάδα κηρύσσεται ελλιπής και μηδενίζεται.

5.

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

6.

Σωματείο που δεν τηρεί τα πιο πάνω παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή μετά
από σχετική αναφορά του διαιτητή, του αντίπαλου σωματείου ή της ΚΟΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 17ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ
1.

Το γηπεδούχο σωματείο σε κάθε αγώνα είναι υποχρεωμένο :
α.

Να μεριμνά για την εξασφάλιση και τοποθέτηση όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για
την άρτια διοργάνωση και ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα ( στυλοβάτες με
τα προστατευτικά καλύμματα τους, φιλέ, αντέννες, πινακίδες αλλαγών, ηλεκτρονικό
ή απλό πίνακα αποτελεσμάτων, σταντ διαιτητών, φύλλα αγώνων, σημαίες εποπτών
κλπ ).

β.

Να εξασφαλίζει για τους αθλητές και διαιτητές αποδυτήρια σε καλή κατάσταση.

γ.

Να εξασφαλίζει την παρουσία ικανοποιητικού αριθμού ατόμων για την επαναφορά
των μπαλών ( ball boys / girls ) και το σκούπισμα του γηπέδου.

δ.

Να θέτει στην διάθεση του διαιτητή 5 τουλάχιστον επίσημες μπάλες αγώνα σε καλή
κατάσταση για την διεξαγωγή του. Αν αυτό δεν γίνει ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να
ζητήσει μπάλες από το φιλοξενούμενο σωματείο.

ε.

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

στ.

Να μεριμνά για την διασφάλιση της τάξης.

ζ.

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

2.

Σωματείο που δεν τηρεί τα πιο πάνω παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή μετά από
σχετική αναφορά του διαιτητή ή του αντίπαλου σωματείου στο φύλλο αγώνα. Η αναφορά
για τα σημεία α – στ γίνεται πριν την έναρξη του αγώνα και όταν αυτή γίνεται από σωματείο
λαμβάνουν γνώση ο πρώτος διαιτητής και ο γυμνασίαρχος ( εάν υπάρχει ).

3.

Το γηπεδούχο σωματείο σε κάθε αγώνα είναι υποχρεωμένο :
α.

Να εξασφαλίζει την παρουσία γιατρού ή ατόμου με πιστοποιημένες γνώσεις
παροχής Α’ Βοηθειών και πρόχειρου φαρμακείου. Νοείται ότι ο γιατρός θα πρέπει
να κατέχει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του γιατρού στην Κυπριακή
Δημοκρατία ενώ το άτομομε γνώσεις πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει την
σχετική διαπίστευση που εκδίδει η ΚΟΠΕ.

β.

Καθήκοντα γιατρού αγώνα μπορεί να εκτελεί και ο δηλωμένος στο Φύλλο Αγώνα
γιατρός της ομάδας ο οποίος σε τέτοια περίπτωση μπορεί να παραμένει στον
πάγκο της ομάδας του.

γ.

Η παρουσία γιατρού ή ατόμου με πιστοποιημένες γνώσεις Α’ Βοηθειών είναι
υποχρεωτική σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεων της ΚΟΠΕ. Σε περίπτωση
που κατά την ώρα έναρξης του αγώνα δεν υπάρχει στο γήπεδο γιατρός ή άτομο με
γνώσεις Α’ Βοηθειών η ομάδα δικαιούται δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση στην
έναρξη του μετά την παρέλευση της οποίας εάν ακόμα δεν υπάρχει στο γήπεδο
γιατρός ή άτομο με γνώσεις Α’ Βοηθειών, ο αγώνας δεν διεξάγεται, η ομάδα
μηδενίζεται και παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή για τυχόν επιβολή
περαιτέρω ποινής σύμφωνα με τις πρόνοιες της οικείας προκήρυξης.

δ.

Στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα τα πιο πάνω καθήκοντα μπορεί να εκτελούνται και
από τα μέλη της προπονητικής ομάδας του γηπεδούχου σωματείου ( προπονητής ή
βοηθός προπονητής ) νοουμένου ότι έχουν πιστοποιημένες γνώσεις Α’ Βοηθειών.
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ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΗΠΕΔΑ – ΓΗΠΕΔΟΥΧΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ
1.

Οι αγώνες των πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών διεξάγονται σε γήπεδα που
έχουν εγκριθεί από την ΚΟΠΕ.

2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει αγώνες σ’ όλα τα γήπεδα είτε στην ίδια
είτε σε άλλη πόλη, αν και εφόσον κατά την κρίση του συντρέχουν γι’ αυτό ειδικοί
λόγοι.

3.

Γηπεδούχα Σωματεία είναι τα σωματεία εκείνα που :

4.

α.

Αγωνίζονται στα γήπεδά τους τα οποία δήλωσαν σαν έδρα.

β.

Αγωνίζονται στα γήπεδα άλλου σωματείου ή αρχής τα οποία δήλωσαν σαν
έδρα αφού προηγουμένως εξασφάλισαν γι’ αυτά γραπτή έγκριση.

γ.

Αγωνίζονται σε γήπεδο που η Ομοσπονδία όρισε σαν έδρα τους, κατόπιν
αδυναμίας τους να εξασφαλίσουν έδρα. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα του
σωματείου αποκτά την ιδιότητα της γηπεδούχου και αναλαμβάνει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την ιδιότητα.

Όλα τα σωματεία που διαθέτουν ιδιόκτητο είτε ιδιόχρηστο είτε υπό οποιαδήποτε
σχέση γήπεδο αναγνωρισμένο από την ΚΟΠΕ ως κατάλληλο υποχρεούνται να το
διαθέσουν για όλους ανεξαίρετα τους αγώνες των διαφόρων διοργανώσεων της
ΚΟΠΕ ενώ σωματείο που δεν συμμορφώνεται με την πιο πάνω υποχρέωση,
υποπίπτει σε παράπτωμα και παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 19o : ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ
1.

Αντικανονικό γήπεδο θεωρείται το γήπεδο που :
α.

Δεν πληρεί τους όρους των Επίσημων Κανονισμών Πετοσφαίρισης ή και

β.

Δεν διαθέτει επαρκή φωτισμό ή και

γ.

Δεν κατέχει το πιστοποιητικό καταλληλότητας το οποίο εκδίδεται από την
ΚΟΠΕ και με το οποίο πιστοποιείται ότι το γήπεδο πληροί τους ελάχιστους
όρους και προδιαγραφές που έχει καθορίσει η ΚΟΠΕ.

2.

Οι πρόνοιες της παραγράφου γ θα τεθούν σε ισχύ μετά από σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ το οποίο σε κάθε περίπτωση θα δώσει στα
σωματεία περίοδο προσαρμογής τουλάχιστον μίας ( 1 ) πλήρους αγωνιστικής
περιόδου.

3.

Για το αν ένα γήπεδο είναι αντικανονικό αρμόδιοι να αποφασίσουν είναι η Τεχνική
Επιτροπή της Ομοσπονδίας ή ο Α’ Διαιτητής του αγώνα.
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AΡΘΡΟ 20o : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
1.

Ο τρόπος βαθμολογίας των αγώνων κάθε διοργάνωσης αναφέρεται αναλυτικά στην
οικεία Ειδική Προκήρυξη.

2.

Με το τέλος των πρωταθλημάτων τίθεται σε ισχύ η άνοδος και η διαβάθμιση με
βάση τις πρόνοιες των οικείων Ειδικών Προκηρύξεων.
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ΑΡΘΡΟ 21ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Οι εισπράξεις από τις συναντήσεις των αγώνων όλων των πρωταθλημάτων
περιέρχονται στα γηπεδούχα σωματεία εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην
αντίστοιχη ειδική προκήρυξη.

2.

Οι εισπράξεις των τελικών αγώνων κυπέλλου, των τελικών φάσεων
κυπέλλου ( final four κλπ ) και των αγώνων Super Cup όλων των κατηγοριών
περιέρχονται στην Ομοσπονδία.

3.

Τα σωματεία επιβαρύνονται με όλα τα έξοδα διοργάνωσης των αγώνων τους
( αποζημίωση και οδοιπορικά διαιτησίας, έξοδα χρήσης γηπέδων κλπ ) εκτός των
τελικών φάσεων των Πρωταθλημάτων Κυπέλλου ή των αγώνων Super Cup όπου
τα έξοδα αναλαμβάνει η ΚΟΠΕ και νοουμένου ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά
στην αντίστοιχη ειδική προκήρυξη.

4.

Οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται πριν από την έναρξη των διοργανώσεων από
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ σε συνεργασία με τα σωματεία.

5.

Στους αγώνες Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων δικαιούνται ελεύθερης εισόδου
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.

Οι κάτοχοι δελτίων ελεύθερης εισόδου των ΚΟΑ και ΚΟΕ.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ και των οργάνων αυτού με
την επίδειξη της ταυτότητας που εκδίδει η ΚΟΠΕ.
Τα μέλη των αναγνωρισμένων από την ΚΟΠΕ συνδέσμων διαιτητών και
προπονητών πετοσφαίρισης με την επίδειξη της ταυτότητας που εκδίδει η
ΚΟΠΕ.
Η αγωνόδικη επιτροπή του αγώνα ( διαιτητές, επόπτες κλπ ).
Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των διαγωνιζομένων σωματείων.
Ο γιατρός του αγώνα.
Οι αθλητές και συνοδοί κάθε ομάδας που αναφέρονται στο φύλλο αγώνα.
Οποιοδήποτε άλλο άτομο ήθελε αποφασίσει η ΚΟΠΕ και αναφέρεται στην
αντίστοιχη ειδική προκήρυξη.
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ΑΡΘΡΟ 22ο : ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
1.

Οι διαιτητές, επόπτες, μέλη της γραμματείας, παρατηρητές ορίζονται από την
Επιτροπή Διαιτησίας. Τα καθήκοντα των πιο πάνω καθορίζονται από τους Διεθνείς
Κανονισμούς Παιδιάς, τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Διαιτησίας της ΚΟΠΕ και ή
με εγκυκλίους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠΕ οι οποίες εκδίδονται πριν την
έναρξη των πρωταθλημάτων.

2.

Σε περίπτωση κατά την οποία ένας εκ των δύο ορισθέντων διαιτητών δεν προσήλθε
και ούτε μεταξύ των εποπτών υπάρχει διαιτητής, ο αγώνας μπορεί ν’ αρχίσει και να
διεξαχθεί με τον άλλο ορισμένο διαιτητή νοουμένου ότι αυτός αναλαμβάνει την
διεύθυνση του.

3.

Μετά το πρώτο σετ του αγώνα επιτρέπεται να εισέλθει στον αγώνα και δεύτερος
διαιτητής εφόσον τυγχάνει να είναι ένας από εκείνους που ορίστηκαν ενώ ο
διαιτητής που ανέλαβε ως πρώτος εξακολουθεί να παραμένει πρώτος μέχρι τέλους
του αγώνα.

4.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης στον αγώνα του ή των διαιτητών που ορίστηκαν,
εκπρόσωπος της Επιτροπής Διαιτησίας που μπορεί να παρευρίσκεται δικαιούται
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής αλλά και την
συγκατάθεση των διαγωνιζομένων ομάδων, να προχωρήσει στην αντικατάσταση
τους, χρησιμοποιώντας παρευρισκόμενους διαιτητές νοουμένου ότι αυτοί είναι
επίσημοι διαιτητές της Ομοσπονδίας. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για τα άλλα μέλη
της αγωνόδικης επιτροπής ( επόπτες, μέλη της γραμματείας κλπ ).

5.

Το γηπεδούχο σωματείο θα καταβάλλει στους διαιτητές την αμοιβή για την διαιτησία
καθώς και τα πραγματικά οδοιπορικά έξοδα τους ενώ ως τόπος εκκίνησης θα
θεωρείται ο τόπος διαμονής των διαιτητών.

6.

Οι διαιτητές θα προσπαθούν πάντοτε έτσι ώστε η διαδρομή αλλά και τα
χρησιμοποιούμενα μέσα να είναι τέτοια που να ελαχιστοποιούν τα έξοδα
οδοιπορικών.

7.

Ο διαιτητής θα πρέπει να σημειώνει στο φύλλο αγώνα κατά πόσο η αμοιβή
και τα οδοιπορικά έξοδα έχουν καταβληθεί κανονικά ενώ σε περίπτωση που
αυτό δεν γίνει το υπεύθυνο σωματείο θα παραπέμπεται στην Δικαστική
Επιτροπή της ΚΟΠΕ.

8.

Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής αγώνα για τις οποίες δεν ευθύνεται ο
διαιτητής, θα καταβάλλονται στους διαιτητές τα οδοιπορικά τους έξοδα και το μισό
της κανονικής αμοιβής τους.
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ΑΡΘΡΟ 23o : ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
1.

Για να δικαιούται οποιοσδήποτε αθλητής να λάβει μέρος σε αγώνα των επίσημων
διοργανώσεων της ΚΟΠΕ ή των επίσημων φιλικών που γίνονται υπό την αιγίδα της
( αναγραφή στο φύλλο αγώνα ή και συμμετοχή ) πρέπει να παρουσιάζει πριν την
έναρξή του το Δελτίο Υγείας που εκδίδεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας
Αθλητών – ΑΣΥΑ του ΚΟΑ.

2.

Το πρωτότυπο Δελτίο Υγείας ή οποιαδήποτε άλλη εγκεκριμένη από την ΚΟΠΕ
βεβαίωση ( ατομική ή ομαδική ) με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη υπέρ του
αθλητή έγκυρου Δελτίου Υγείας, θα πρέπει να παρουσιάζονται στην γραμματεία του
αγώνα πριν από την έναρξή του ενώ αθλητής ο οποίος δεν προσκομίζει είτε το
Δελτίο Υγείας είτε την βεβαίωση αποκλείεται του αγώνα, απαγορεύεται η αναγραφή
του στο φύλλο αγώνα και πιθανή συμμετοχή του σε αυτόν είναι αντικανονική.

3.

Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 ρυθμίσεις θα αποτελούν μέρος των Ειδικών
Προκηρύξεων των διοργανώσεων στις οποίες θα εφαρμόζονται.

4.

Μέχρι την έκδοση από το ΑΣΥΑ του δελτίου υγείας αθλητή και στα πλαίσια της
εφαρμογής των προνοιών του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΟΠΕ μπορεί να καθορίζει διαδικασίες έκδοσης προσωρινών δελτίων ή και
πιστοποιητικών υγείας αθλητών με τα οποία θα μπορούν αυτοί να αγωνίζονται. Οι
διαδικασίες αυτές θα κοινοποιούνται έγκαιρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και θα
αποτελούν μέρος των σχετικών προκηρύξεων.
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ΑΡΘΡΟ 24ο : ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΦΗΣΗ
1.

Η ΚΟΠΕ έρχεται σε συμφωνία για τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων που διεξάγονται
υπό την αιγίδα της λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερομένων
σωματείων.

2.

Τα σωματεία εκχωρούν τα δικαιώματα διαπραγμάτευσης, διαβούλευσης ή και
συνομολόγησης συμφωνιών με οποιοδήποτε τρίτο για τηλεοπτική κάλυψη
( ζωντανή, μαγνητοσκοπημένη ή και στιγμιότυπων ) των αγώνων τους οι οποίοι
διεξάγονται στα πλαίσια των επίσημων διοργανώσεων της ΚΟΠΕ, στην Κυπριακή
Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης η οποία και θα ενεργεί εκ μέρους των σωματείων
μελών της.
Νοείται ότι σε περίπτωση που σωματείο επιθυμεί να καλύψει τηλεοπτικά εντός
έδρας αγώνα ή αγώνες του με δική του τηλεοπτική παραγωγή αυτό επιτρέπεται
νοουμένου ότι το σωματείο θα έχει ειδοποιήσει για τούτο την ΚΟΠΕ έγκαιρα και σε
διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την μέρα τέλεσης του αγώνα ο οποίος
θα καλυφθεί τηλεοπτικά.

3.

Κανένα σωματείο μπορεί να αρνηθεί την τηλεοπτική κάλυψη αγώνα του όταν αυτό
έχει ειδοποιηθεί γραπτώς από την ΚΟΠΕ για την μέρα και ώρα της μετάδοσης
τουλάχιστον πέντε ( 5 ) μέρες πριν.

4.

Σωματείο το οποίο δεν συναινεί στην τηλεοπτική κάλυψη αγώνα ή αγώνων του
υποπίπτει σε παράπτωμα και παραπέμπεται στην Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ
ενώ ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να αποκλείσει
το εν λόγω σωματείο από μελλοντικές τηλεοπτικές καλύψεις.

5.

α.

Η
βιντεογράφηση
από
οποιοδήποτε
σωματείο
για
σκοπούς
κατασκοπείας οποιουδήποτε επίσημου αγώνα όλων των διοργανώσεων της
ΚΟΠΕ επιτρέπεται.

β.

Το άτομο που θα βιντεογραφήσει τον αγώνα πρέπει απαραίτητα κατά την
προσέλευσή του να δηλώσει στο γηπεδούχο σωματείο το όνομά του, τον
αριθμό της πολιτικής του ταυτότητας και το σωματείο για το οποίο ενεργεί.

γ.

Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στην παράγραφο β πιο πάνω τηρούνται
κανένα σωματείο δικαιούται ή / και μπορεί να απαγορεύσει ή / και εμποδίσει
την βιντεογράφηση αγώνα.

δ.

Η με οποιοδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση του αποτελέσματος της
βιντεογράφησης ρητά απαγορεύεται.

ε.

Σε περίπτωση παράβασης των πιο πάνω
παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 25ο : EΛΕΓΧΟΣ DOPING – ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
1.

Η χρήση σε αθλητή ή η λήψη από αυτόν κάθε ουσίας που μπορεί να επιφέρει
τεχνητή μεταβολή της φυσικής ή και αγωνιστικής του ικανότητας – doping, καθώς
και η χρήση κάθε μέσου σωματικής ή νευρικής διέγερσης απαγορεύονται αυστηρά,
κατά τα ειδικότερα από τους « Περί της Διεθνούς Σύμβασης ( ΟΥΝΕΣΚΟ ) κατά του
Ντόπινγκ στον Αθλητισμό ( Κυρωτικών ) Νόμων του 2009 και 2011 » και του « Περί
του Αντί – Ντόπινγκ ( Εφαρμοστικά μέτρα της Σύμβασης, των Προσαρτημάτων και
των Παραρτημάτων της, Λειτουργία Αρμόδιας Αρχής, Λειτουργία Πειθαρχικού
Συμβουλίου Αντί – Ντόπινγκ και Λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού
Συμβουλίου Αντί – Ντόπινγκ ) » Διατάγματος του 2011 και τις κατά καιρούς
τροποποιήσεις αυτών.

2.

Ο έλεγχος Ντόπινγκ θα γίνεται από τις αρμόδιες κατά τα πιο πάνω αρχές με την
συνεργασία της ΚΟΠΕ.

3.

Οι αποφάσεις των Αρμοδίων Αρχών ( Εθνική Επιτροπή Αντί – Ντόπινγκ,
Πειθαρχικό Συμβούλιο, Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ) είναι δεσμευτικές
για την Ομοσπονδία, τα σωματεία και τους αθλητές τους.
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ΑΡΘΡΟ 26ο : EΠΑΘΛΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΗΘΟΥΣ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
Μετά το τέλος των πρωταθλημάτων η ΚΟΠΕ απονέμει :
1.

Έπαθλα και μετάλλια στις πρωταθλήτριες και δευτεραθλήτριες όλων των
κατηγοριών.

2.

Μετάλλιο ήθους σε κάθε σωματείο, το οποίο πρέπει να έλαβε μέρος σε όλα τα
Πρωταθλήματα που διεξήγαγε η ΚΟΠΕ αλλά και όλους τους αγώνες αυτών και το
οποίο δεν καταδικάστηκε για οποιοδήποτε παράπτωμα ή του οποίου κανένας
πετοσφαιριστής δεν καταδικάστηκε για οποιοδήποτε παράπτωμα, έστω και με απλή
επίπληξη κατά την πετοσφαιρική περίοδο που έληξε.

3.

Αναμνηστικά διπλώματα, μετάλλια ή ειδικά σήματα σε σωματεία, πετοσφαιριστές,
άτομα ή Οργανισμούς, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ομοσπονδίας συνέβαλαν με το παράδειγμά τους στην πρόοδο και προκοπή του
αθλήματος.
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ΑΡΘΡΟ 27o : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ
1.

Αγώνας που διεξάχθηκε έστω και κατά παράβαση του Καταστατικού ή των
επισήμων Κανονισμών Πετοσφαίρισης θεωρείται έγκυρος, επιτρέπεται δε ένσταση
κατά του κύρους ή του αποτελέσματος τούτου μόνο στις πιο κάτω περιπτώσεις :
α.

Λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου σύμφωνα με τις πρόνοιες των
παρόντων Κανονισμών. Η ένσταση υποβάλλεται μόνο κατά του κύρους του
αγώνα, μόνο από την φιλοξενούμενη ομάδα και απαραίτητα πριν από την
έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής εφόσον αποφασίσει τη διεξαγωγή του αγώνα,
οφείλει με έκθεσή του να αναφέρει τους λόγους της αποφάσεως του και να
υποστηρίξει τη θέση του.

β.

Λόγω αντικανονικής συμμετοχής ή και πλαστοπροσωπίας πετοσφαιριστή η
οποία διαπιστώθηκε πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος του αγώνα και
όχι αργότερα από εβδομήντα δυο ( 72 ) ώρες από την λήξη του.

γ.

Λόγω αντικανονικής διακοπής αγώνα από το διαιτητή συνεπεία ανεπαρκώς
αιτιολογημένης απόφασης του σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.

δ.

Λόγω κακής εφαρμογής ή σοβαρής παράβασης των Επίσημων Κανονισμών
Πετοσφαίρισης και νοουμένου ότι έχει επηρεαστεί ουσιαστικά η έκβαση του
αγώνα. Η πρόθεση για υποβολή ένστασης δηλώνεται από τον αρχηγό της
ομάδας ή όποιο άλλο άτομο προβλέπεται στην οικεία Ειδική Προκήρυξη, στο
διαιτητή τη στιγμή της ισχυριζόμενης παράβασης και αναγράφεται στο φύλλο
αγώνος στο τέλος του παιχνιδιού. Σε περίπτωση σύγκρουσης των
Εσωτερικών Κανονισμών με τους Διεθνείς υπερισχύουν οι Διεθνείς
Κανονισμοί.

2.

Το Σωματείο που ενίσταται οφείλει να υποστηρίξει την ένστασή του μέσα σε
σαράντα οκτώ ( 48 ) ώρες. Πρέπει δηλαδή να καταβάλει το χρηματικό παράβολο
που καθορίζει η ΚΟΠΕ και με επιστολή του να αναφέρει ρητά και αναλυτικά τους
λόγους της ένστασής του, τους κανονισμούς που έχουν παραβιαστεί, τα άρθρα του
Καταστατικού των Εσωτερικών και Διεθνών Κανονισμών βάσει των οποίων
υποβάλλει την ένσταση του καθώς και τα αιτήματα του.

3.

Σε περίπτωση που η υποβολή της ένστασης έγινε όπως προνοείται πιο πάνω τότε
ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου αποστέλλει στον Α’ Διαιτητή αντίγραφο
του εντύπου της ένστασης που υποβλήθηκε και του ζητά να υποβάλει έκθεση. Ο
διαιτητής οφείλει να στείλει την απάντηση το ταχύτερο δυνατό, όχι αργότερα από τις
πέντε μέρες αφ’ ότου του αποστάληκε η συστημένη επιστολή.

4.

Οι ενστάσεις θα εκδικάζονται από την Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠΕ με βάση
τους σχετικούς κανονισμούς ενώ επί των αποφάσεων της Δικαστικής επιτρέπεται
έφεση στην ΑΔΕΑ.
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ΑΡΘΡΟ 28ο : ΒΕΑCH VOLLEY
1.

Η ΚΟΠΕ είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, διοίκηση, διάδοση, ανάπτυξη και
πρόοδο του αθλήματος του Beach Volley σύμφωνα με τις αρχές του φίλαθλου
πνεύματος.

2.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η ΚΟΠΕ :
α.

Οργανώνει και εποπτεύει την τέλεση αγώνα ή και πρωταθλημάτων beach
volley όλων των κατηγοριών θεσπίζοντας κανονισμούς και εκδίδοντας
προκηρύξεις όπου είναι απαραίτητο.

β.

Καταρτίζει Εθνικές Ομάδες beach volley όλων των κατηγοριών και
συμμετέχει μ’ αυτές σε διεθνές αγώνες ή και διοργανώσεις.

γ.

Σε συνεργασία με το Κράτος και τους αρμόδιους φορείς του επιδιώκει την
κατασκευή και βελτίωση αγωνιστικών χώρων και εγκαταστάσεων ειδικών για
το beach volley.

δ.

Συνεργάζεται με τους διαιτητές, προπονητές, αθλητές του αθλήματος.

ε.

Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, σχολές για όλους τους
φορείς του αθλήματος.

3.

Κανένας αγώνας ή διοργάνωση beach volley στην Κύπρο θα αναγνωρίζεται από
την ΚΟΠΕ εάν προηγουμένως ο διοργανωτής του δεν έχει πάρει την επίσημη
έγκριση της τέλεσης του από την Ομοσπονδία.

4.

Αθλητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο beach volley της ΚΟΠΕ και
συμμετέχουν σε μη αναγνωρισμένους από την Ομοσπονδία αγώνες beach volley
στην Κύπρο ή στο εξωτερικό υπόκεινται σε κυρώσεις σύμφωνα με το ποινολόγιο
της ΚΟΠΕ μετά από παραπομπή τους στη Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.

5.

Διαιτητές μέλη της ΚΟΠΕ οι οποίοι διαιτητεύουν χωρίς την έγκριση της ΚΟΠΕ μη
αναγνωρισμένους από την Ομοσπονδία αγώνες beach volley στην Κύπρο ή στο
εξωτερικό υποπίπτουν σε παράπτωμα και παραπέμπονται στη Δικαστική Επιτροπή
της ΚΟΠΕ.
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ΑΡΘΡΟ 29ο : EΠΙΣΗΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕ
1.

Για την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών ως επίσημη ημερομηνία παραλαβής
οποιουδήποτε εγγράφου από την ΚΟΠΕ θα θεωρείται η ημερομηνία ταχυδρόμησής
του με συστημένη επιστολή προς αυτή ή η ημερομηνία της δια χειρός παράδοσης
του στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή η ημερομηνία αποστολής του στην ΚΟΠΕ με
τηλεομοιότυπο ( φαξ ) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e – mail ).

.
2.

Όταν η τελευταία μέρα οποιασδήποτε χρονικής προθεσμίας όπως αυτή καθορίζεται
στους παρόντες Κανονισμούς ( είτε αριθμητικής πχ τριάντα μέρες είτε
ημερολογιακής πχ 15η Δεκεμβρίου ) συμπέσει με επίσημη αργία, αυτή μεταφέρεται
αυτόματα στην πρώτη επόμενη εργάσιμη ημερομηνία.
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ΑΡΘΡΟ 30ο : ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
1.

Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους τίθενται σε
εφαρμογή αμέσως με την έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση της ΚΟΠΕ εκτός
αν η τελευταία αποφασίσει διαφορετικά.

2.

Για οποιοδήποτε θέμα δεν περιλαμβάνεται στους παρόντες Κανονισμούς ή όπου
υπάρχει ασάφεια ή σύγκρουση με άρθρα ή πρόνοιες του Καταστατικού, το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠΕ θα αποφασίζει εφαρμόζοντας κατά προτεραιότητα
τις διατάξεις του Καταστατικού.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟI ΚΑΝΟΝΙΣΜΟI ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ
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