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Άρθρο 1 - Γενικά
(α) Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Περί Πρωταθλημάτων Γενικοί
Κανονισμοί της ΚΟΚ
(β) Οι παρόντες Κανονισμοί εκδίδονται και τροποποιούνται όπως ορίζεται στο
Καταστατικό της ΚΟΚ Νοείται ότι όπου οι πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών
συγκρούονται με τις πρόνοιες του Καταστατικού οι τελευταίες υπερισχύουν και
τυγχάνουν εφαρμογής.

Άρθρο 2 - Ερμηνεία
(α) Στους παρόντες Κανονισμούς οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον
πληθυντικό και αντίστροφα. Επίσης όπου αναφέρεται το αρσενικό φύλο
περιλαμβάνεται και το θηλυκό και αντίστροφα.
(β) Οι ακόλουθες λέξεις και/ή εκφράσεις έχουν τις κάτωθι έννοιες εκτός αν στο
κείμενο προνοείται ρητώς διαφορετικά:
(i)

Γηπεδούχο Σωματείο είναι για τους σκοπούς των παρόντων
Κανονισμών το Σωματείο εκείνο το οποίο αγωνίζεται εις το γήπεδο
του ή σε γήπεδο άλλου Σωματείου ή Αρχής το οποίο εξασφάλισε από
αυτούς για τους αγώνες των πρωταθλημάτων και το οποίο έχει
δηλώσει ως έδρα σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς.

(ii)

Καλαθοσφαιρική Περίοδος σημαίνει την περίοδο που αρχίζει από τις
1/9 και λήγει στις 31/7 του επόμενου έτους

(iii)

Αγωνιστική Περίοδος σημαίνει την περίοδο που αρχίζει από την
ημέρα που είναι ορισμένος ο πρώτος αγώνας της 1ης αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος και λήγει την ημέρα που είναι ορισμένος ο τελευταίος
αγώνας των play–offs του σχετικού Πρωταθλήματος και/ή ο
τελευταίος αγώνας της κανονικής περιόδου του σχετικού
Πρωταθλήματος σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η διεξαγωγή
αγώνων play-offs για το εν λόγω Πρωτάθλημα.

(iv)

Κανονική Περίοδος σημαίνει την περίοδο που αρχίζει από την ημέρα
που είναι ορισμένη ο πρώτος αγώνας της 1ης αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος και λήγει την ημέρα που είναι ορισμένος ο τελευταίος
αγώνας της σχετικής φάσης (όχι των play offs). Ο 3ος γύρος σε
οποιοδήποτε πρωτάθλημα, θεωρείται κανονική περίοδος.
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(v)

Έναρξη Πρωταθλήματος ορίζεται η ημέρα κατά την οποία είναι
ορισμένος ο 1ος αγώνας της 1ης αγωνιστικής ημερομηνίας κάθε
πρωταθλήματος.

(vi)

Προθεσμίες: Σε περίπτωση που οποιαδήποτε προθεσμία λήγει σε
ημέρα που το γραφείο της Ομοσπονδίας είναι κλειστό, η λήξη της
προθεσμίας θα μετατίθεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Άρθρο 3 - Πρωταθλήματα
(α) Η ΚΟΚ, δυνάμει των Κανονισμών και του Καταστατικού της, κάθε έτος
προκηρύσσει
και
διοργανώνει
πρωταθλήματα
καλαθοσφαίρισης,
συμπεριλαμβανομένων και πρωταθλημάτων κυπέλλου και κυπέλλου
Ομοσπονδίας.
(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ και/ή κατόπιν εκχωρήσεως της σχετικής
προς τούτο αρμοδιότητας όσον αφορά μόνο την έκδοση ειδικών προκηρύξεων η
Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 7 των παρόντων Κανονισμών, εκδίδει
προς τον ως άνω υπό (α) σκοπό γενικές και ειδικές προκηρύξεις με τις οποίες,
τηρουμένων πάντα των προνοιών του Καταστατικού και των Κανονισμών της
ΚΟΚ, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση και γενικά την διεξαγωγή
των ως άνω υπό (α) πρωταθλημάτων.

Άρθρο 4 – Δηλώσεις Συμμετοχής
(α) Τα Σωματεία μέλη της ΚΟΚ υποχρεούνται όπως το αργότερο μέχρι την 1ην
Ιουλίου εκάστου έτους, δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΚΟΚ στο
οποίο δικαιούνται να συμμετέχουν.
(β) Η δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική και δέον όπως γίνεται επί του ειδικού και
ενιαίου εντύπου που χορηγείται από την ΚΟΚ και σε αυτήν πρέπει να
αναφέρεται το γήπεδο το οποίο το δηλούν Σωματείο προτίθεται να
χρησιμοποιήσει ως έδρα, καθώς και εναλλακτική έδρα, στην περίπτωση που η
έδρα του σωματείου δεν είναι διαθέσιμη για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης θα
πρέπει να αναφέρονται και τα χρώματα με τα οποία θα αγωνίζεται η ομάδα του
Σωματείου για την συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο.
(γ) Η συμμετοχή των Σωματείων Μελών της ΚΟΚ στα πρωταθλήματα που
δικαιούνται να συμμετέχουν είναι υποχρεωτική, νοουμένου ότι η αίτηση τους
εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.
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(δ) Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής τέτοιας δήλωσης συμμετοχής ως
αυτής που αναφέρεται εις το εδάφιο (β) του παρόντος άρθρου, το ΔΣ της ΚΟΚ
εφαρμόζει τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού και των Πειθαρχικών
Κανονισμών της ΚΟΚ
(ε) Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής τέτοιας δήλωσης συμμετοχής ως
αυτής που αναφέρεται εις το εδάφιο (β) του παρόντος άρθρου, το ΔΣ της ΚΟΚ
δύναται να παραπέμψει το Σωματείο στον Αθλητικό Δικαστή για την επιβολή
των ποινών που προβλέπονται στους Πειθαρχικούς κανονισμούς.
(στ) Το ΔΣ της ΚΟΚ μπορεί, κατόπιν σχετικής αιτήσεως από μέρους του
ενδιαφερομένου Σωματείου, να δώσει άδεια σε Σωματείο να μη συμμετέχει σε
οιονδήποτε εκ των πρωταθλημάτων της ΚΟΚ αν ικανοποιηθεί ότι το εν λόγω
Σωματείο δε δύναται, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων να συμμετέχει και/ή να
συνεχίσει να συμμετέχει στο σχετικό πρωτάθλημα της ΚΟΚ. Νοείται ότι σε
περίπτωση που το αιτούν Σωματείο θα συμμετείχε κανονικά στο πρωτάθλημα
καλαθοσφαίρισης της Basket League, τότε σε περίπτωση που στο μέλλον
αποφασίσει να επαναδραστηριοποιηθεί θα συμμετέχει υποχρεωτικά στο
πρωτάθλημα της κατώτερης κατηγορίας.
(ζ) Σωματείο τακτικό Μέλος της ΚΟΚ που διατηρεί τμήματα μόνο αναπτυξιακά
τμήματα και αγωνίζεται μόνο σε αυτά τα πρωταθλήματα οποιασδήποτε
κατηγορίας και δεν δηλώνει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Ανδρών ή Γυναικών
για οποιοδήποτε λόγο, θα υπόκειται στις ποινές που προνοεί το Καταστατικό
και οι Πειθαρχικοί Κανονισμοί της ΚΟΚ και οι καλαθοσφαιριστές που είναι
εγγεγραμμένοι στη δύναμη του και έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη την 1.1.2020
για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 (και την 1.1. εκάστου έτους για την
αντίστοιχη επόμενη αγωνιστική περίοδο) καθίστανται ελεύθεροι να
διαπραγματευτούν με Σωματείο μέλος της ΚΟΚ της αρεσκείας τους ή του
εξωτερικού και το σωματείο τους δεν θα δικαιούται δικαιώματα Εκπαίδευσης
και Ανάπτυξης.
(η) Οι Καλαθοσφαιριστές, Σωματείου μέλους της ΚΟΚ που κατά την διάρκεια της
αγωνιστικής περιόδου δηλώνει αδυναμία να συνεχίσει στο Πρωτάθλημα της
Basket League, Β1, Β2, Γυναικών και τροχοκαθίσματος για λόγους που
αφορούν το Σωματείο και μόνο, καθίστανται ελεύθεροι να διαπραγματευτούν
την μεταγραφή και/ή την εγγραφή τους σε Σωματείο της επιλογής τους
σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών Εγγραφών και Μεταγραφών της ΚΟΚ
Σε περίπτωση που αυτό γίνει μετά την 1/3 εκάστου έτους, τότε ο
καλαθοσφαιριστής έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε νέο σωματείο από την
επόμενη αγωνιστική περίοδο.
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(θ) Σωματείο το οποίο συμμετέχει στην Basket League και έχει δικαίωμα
εγγραφής ξένων καλαθοσφαιριστών, υποχρεούται όπως αγωνιστεί καθ’ όλη
την διάρκεια του πρωταθλήματος και ολοκληρώσει την αγωνιστική περίοδο του
πρωταθλήματος (κανονική περίοδος και play offs), με τουλάχιστον 50% του
αριθμού των ξένων καλαθοσφαιριστών, που δήλωσε στην «Κατάσταση των
μέχρι 18 καλαθοσφαιριστών» στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου. Η
αναγραφή στο φύλλο αγώνος και συμμετοχή του καλαθοσφαιριστή στον
αγώνα, είναι απαραίτητη για να θεωρηθεί ότι ο καλαθοσφαιριστής συνεχίζει να
αγωνίζεται με το σωματείο.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σωματείο παραπέμπεται στον Αθλητικό Δικαστή για
επιβολή ποινής.

Άρθρο 5 - Γενική Προκήρυξη
(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του (Γενική Προκήρυξη), προκηρύσσει
τα ετήσια πρωταθλήματα ανά κατηγορία.
(β) Οι Γενικές Προκηρύξεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής :
(i)
(ii)
(iii)

Όλα τα προς τέλεση Πρωταθλήματα της επικείμενης αγωνιστικής
περιόδου
Την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης των
Πρωταθλημάτων
Κάθε άλλο γενικό όρο ο οποίος είναι αναγκαίος για την επίτευξη
ομοιομορφίας των ειδικών προκηρύξεων που θα εκδοθούν.

(γ) Η Γενική Προκήρυξη πρέπει να αποστέλλεται στα Σωματεία τουλάχιστον 1
(ένα) μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης των ετησίων πρωταθλημάτων που
αφορά.
(δ) Η έκδοση της Γενικής Προκήρυξης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του
Διοικητικού Συμβουλίου και/ή του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΚ. και/ή
εξουσιοδοτημένο από αυτούς μέλος της Γραμματίας.

Άρθρο 6 – Ειδικές Προκηρύξεις
(α) Οι Ειδικές Προκηρύξεις εκδίδονται είτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΟΚ είτε κατόπιν εκχωρήσεως της σχετικής προς τούτο αρμοδιότητας από την
προβλεπόμενη από το άρθρο 7 των παρόντων Κανονισμών Επιτροπή και δέον
όπως περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής :
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(ι) Τους όρους και το σύστημα διεξαγωγής του κάθε Πρωταθλήματος
(ιι) Τα γήπεδα τελέσεως των αγώνων, τη διαιτησία, τη γραμματεία, τους
λοιπούς άρχοντες κτλ
(ιιι) Τις υποχρεώσεις των Σωματείων, των διαιτητών, της γραμματείας κτλ
(ιv) Τους οικονομικούς όρους διεξαγωγής του Πρωταθλήματος
(v) Τα διαγωνιζόμενα Σωματεία και τον τρόπο βαθμολόγησης αυτών
(vi)Πειθαρχικούς κανόνες και Κανόνες δεοντολογίας για τους καλαθοσφαιριστές,
προπονητές, παράγοντες, διαιτητές, κριτές, παρατηρητές κτλ
(vii) Τη χρονική περίοδο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, τις ημερομηνίες και
ώρες τελέσεως των συναντήσεων.
(viii) Τον αριθμό των ομάδων που υποβιβάζονται, τον αριθμό των ομάδων που
θα δύνανται να αγωνιστούν στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα της επόμενης
καλαθοσφαιρικής περιόδου κτλ
(ix) Τα περί μετακίνησης φιλάθλων σε εκτός έδρας αγώνες
(x) Πάν οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο κρίνεται ως απαραίτητο για την ομαλή
και ορθή οργάνωση και διεξαγωγή του εν λόγω πρωταθλήματος.
(β) Σε περίπτωση σύγκρουσης των προνοιών των Ειδικών Προκηρύξεων με τις
αντίστοιχες πρόνοιες των Γενικών Προκηρύξεων και/ή των Κανονισμών και/ή
του Καταστατικού τις ΚΟΚ, οι τελευταίες θα υπερισχύουν (ήτοι οι πρόνοιες των
Γενικών Προκηρύξεων και/ή των Κανονισμών και/ή του Καταστατικού της ΚΟΚ)
και θα εφαρμόζονται κατ’ αποκλεισμό των πρώτων.
(γ) Οι Ειδικές Προκηρύξεις αποστέλλονται στα Σωματεία τουλάχιστον 15 μέρες
πριν από την επίσημη ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος που αφορούν.
(δ) Για κάθε θέμα για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη εις τις Ειδικές
Προκηρύξεις αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν αυτό έχει
εκχωρήσει τη σχετική αρμοδιότητα σε ειδική επιτροπή δυνάμει του άρθρου 7
των παρόντων Κανονισμών.
(ε) Δεν επιτρέπεται τροποποίηση των Ειδικών προκηρύξεων μετά την έναρξη
των Πρωταθλημάτων, εκτός σε περίπτωση συνέπεια ανωτέρας βίας ή έκτακτων
περιστατικών. Τροποποιήσεις επί των όρων των ειδικών προκηρύξεων
δύνανται να επέλθουν με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ της ΚΟΚ ή
της Επιτροπής Πρωταθλημάτων ανάλογα, 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την
έναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Η απόφαση θα πρέπει να κοινοποιείται εις
τα διαγωνιζόμενα εις το οικείο πρωτάθλημα Σωματεία τουλάχιστον 24 ώρες
πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης του οικείου πρωταθλήματος.
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Άρθρο 7 – Επιτροπή/ες Πρωταθλημάτων
(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ δύναται με απόφαση του να εκχωρεί την
αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής των ετησίων πρωταθλημάτων
καλαθόσφαιρας σε ειδική και/ή σε ειδικές προς το σκοπό αυτό επιτροπή/ες, η
οποία θα αποκαλείται «Επιτροπή Πρωταθλημάτων» (ή/και ανάλογα «Επιτροπή
(κάποιου) Πρωταθλήματος»).
(β) Με την ως άνω υπό (α) απόφαση του, το Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζει
τα πρόσωπα τα οποία θα αποτελούν την οικεία Επιτροπή, καθώς και τους όρους
βάσει των οποίων θα εκχωρείται και θα ασκείται η εν λόγω εκχωρηθείσα
αρμοδιότητα. Νοείται ότι θέματα οικονομικής διαχείρισης των πρωταθλημάτων
εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΔΣτης ΚΟΚ και/ή του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΚ και δε δύναται να εκχωρηθούν.
(γ) Νοείται περαιτέρω ότι η «Επιτροπή Πρωταθλημάτων» θα δεσμεύεται από τις
διατάξεις του Καταστατικού της ΚΟΚ, τους σχετικούς Κανονισμούς και τις
Γενικές Προκηρύξεις που σε κάθε περίπτωση θα εκδίδει το ΔΣγια τα οικεία
πρωταθλήματα.

Άρθρο 8 – Σύστημα Διεξαγωγής – Βαθμολογία – Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης
(α) Το σύστημα διεξαγωγής του κάθε πρωταθλήματος, ο τρόπος βαθμολογίας
των ομάδων καθώς τα ισχύοντα σε περίπτωση ισοβαθμίας και διαβάθμισης –
ανόδου, θα ρυθμίζονται κάθε φορά με την ειδική προκήρυξη του κάθε
πρωταθλήματος.
(β) Συστήνεται με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας επιτροπή η οποία θα
αποκαλείται ως η «Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της ΚΟΚ». Η Επιτροπή αυτή θα
αποτελείται από τον Πρόεδρο της ΚΟΚ, τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Πρωταθλημάτων της ΚΟΚ και άλλα μέλη τα οποία διορίζονται από το ΔΣτης ΚΟΚ
με βάση την διαδικασία και κριτήρια που προβλέπονται στους σχετικούς προς
τούτο Κανονισμούς. Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης δυνατόν να
είναι μέλη και/ή να προέρχονται από Σωματεία Μέλη της Ομοσπονδίας.
(γ) Τα περί της σύστασης, σύνθεσης, λειτουργίας, αρμοδιοτήτων της Ειδικής
Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και τα περί των κριτηρίων συμμετοχής στην
κλειστή λίγκα προβλέπονται σε ειδικούς προς τον σκοπό αυτό Κανονισμούς που
θα εκδοθούν από το ΔΣ. της ΚΟΚ
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Άρθρο 9 – Κανονισμοί διεξαγωγής
(α) Η οργάνωση και τέλεση των πρωταθλημάτων της ΚΟΚ θα διέπετέ από τους
εκάστοτε εν ισχύ Επίσημους Κανόνες Καλαθοσφαίρισης που εκδίδει και
αναγνωρίζει η Διεθνής Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA) και η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA Europe), η Διεθνής Ομοσπονδία
Αντιντόπινγκ (WADA), το Καταστατικό της ΚΟΚ, τους παρόντες Κανονισμούς,
τους Κανονισμούς της ΚΟΚ, τη Γενική και τις Ειδικές προκηρύξεις καθώς και τις
διατάξεις των Νόμων και Κανονισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(β) Εάν για οποιοδήποτε θέμα, σχετικό με την οργάνωση και διεξαγωγή των
πρωταθλημάτων, δεν υπάρχει πρόβλεψη εις τα ως άνω, τότε το εν λόγω θέμα
θα ρυθμίζεται με σχετική απόφαση του ΔΣ της ΚΟΚ
(γ) Εάν για οποιονδήποτε λόγο σωματείο αποσύρει την ομάδα του μετά την
κλήρωση και πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, τότε η Ομοσπονδία έχει το
δικαίωμα να προβεί σε νέα κλήρωση, εφόσον υπάρχει λογικός χρόνος (μέχρι 5
μέρες) πριν την προγραμματισμένη επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος.

Άρθρο 10 – Υποχρεώσεις Γηπεδούχων Σωματείων - Γυμνασίαρχοι
(α) Τα γηπεδούχα Σωματεία υποχρεούνται όπως έχουν στη διάθεση των
διαιτητών και της γραμματείας του αγώνα, μεταξύ άλλων τα εξής: πίνακα για
την αναγραφή και επισήμανση του αποτελέσματος (τόσο ηλεκτρονικό όσο και
μη), πίνακα για την αναγραφή και επισήμανση των σφαλμάτων των
καλαθοσφαιριστών (τόσο ηλεκτρονικό όσο και μη), χρονόμετρα αγώνος τόσο
για την συνολική διάρκεια του αγώνος όσο και χρονόμετρα καταμετρούνται τα
24΄΄ (τόσο ηλεκτρονικά όσο και μη), αναπληρωματικά χρονόμετρα σε
περίπτωση βλάβης, σφυρίχτρες, κόρνα, τόξο κατεύθυνσης, γραφική ύλη και
γενικά ότι είναι απαραίτητο για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του
αγώνα.
(β) Τα γηπεδούχα Σωματεία είναι υπεύθυνα για την διασφάλιση της τάξης εν τω
γήπεδοo και την εξασφάλιση της παρουσίας της αναγκαίας σε κάθε περίπτωση
Αστυνομικής δύναμης. Οι διαιτητές δύνανται να αρνηθούν την έναρξη και/ή τη
συνέχιση διεξαγωγής ενός αγώνα για το λόγο ότι στο γήπεδο δεν
παρευρίσκεται η αναγκαία σε κάθε περίπτωση αστυνομική δύναμη ή/και
επιτηρητές ασφαλείας. Σε μια τέτοια περίπτωση υπαίτιο για τη διακοπή και/ή
την μη έναρξη θα θεωρείται το γηπεδούχο Σωματείο. Νοείται ότι σε περίπτωση
μετακίνησης φιλάθλων από την φιλοξενούμενη ομάδα, θα πρέπει να υπάρχει
έγκαιρη γραπτή ενημέρωση και σύσκεψη με την αστυνομία εάν θεωρηθεί
απαραίτητο, ως αναφέρεται στις Ειδικές προκηρύξεις των πρωταθλημάτων.
Νοείται επίσης ότι σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών σχετικά με την
απόφαση για έναρξη και/ή συνέχιση ή μη κάποιου αγώνα δυνάμει του παρόντος
εδαφίου, υπερισχύει η γνώμη του Α΄ διαιτητή.
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(γ) Τα γηπεδούχα Σωματεία υποχρεούνται όπως παρέχουν ιδιαίτερο χώρο
αποδύσεως για τους διαιτητές του αγώνα. Ωσαύτως υποχρεούνται όπως
παρέχουν ειδικό χώρο στους λειτουργούς του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
(δ) Τα γηπεδούχα Σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την παρουσία
ιατρού (ή/και νοσοκόμου ή/και πρώτου βοηθού, για τα πρωταθλήματα όπου το
επιτρέπει η Ειδική Προκήρυξη του συγκεκριμένου Πρωταθλήματος) στο γήπεδο,
καθώς και να παρέχουν σε αυτόν χώρο για ιατρείο και πλήρως εξοπλισμένο
φαρμακείο.
(ε) Τα γηπεδούχα Σωματεία ορίζουν το Γυμνασίαρχο του αγώνα καθώς και τον
αντικαταστάτη αυτού σε περίπτωση που ο πρώτος δεν εμφανιστεί.
Αν ούτε ο γυμνασίαρχος ούτε ο αντικαταστάτης του προσέλθουν εγκαίρως εις
τον αγώνα τα καθήκοντα τους εκτελούνται από μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας
ή του ΔΣ της ΚΟΚ που παρευρίσκεται εις τον αγώνα και σε περίπτωση που ούτε
τέτοιο πρόσωπο παρίσταται από τον Α΄ διαιτητή του αγώνα. Ο Γυμνασίαρχος
του Αγώνα (υπό την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος του γηπεδούχου Σωματείου)
φέρει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων στις οποίες θα
διεξαχθεί ο αγώνας, ήτοι μεταξύ άλλων των αποδυτηρίων των ομάδων, των
ηλεκτρονικών πινάκων, της ηλεκτροδότησης της αίθουσας κτλ.
(στ) Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να τοποθετούν την φυσσούνα (εάν
και εφόσον διαθέτει τέτοια η αίθουσα και υπάρχει επαρκής χώρος), κατά την
είσοδο και έξοδο των καλαθοσφαιριστών/στριών, διαιτητών και παραγόντων
των ομάδων.
(ζ)
Τα γηπεδούχα σωματεία οφείλουν να ενημερώνουν γραπτώς την
Ομοσπονδία για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση προγραμματίζουν πριν, κατά ή
μετά τη λήξη του αγώνα τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την έναρξη του. Η
Ομοσπονδία θα εξετάζει το αίτημα του σωματείου και θα ενημερώνει γραπτώς
για την έγκριση/απόρριψη του αιτήματος εντός 48 ωρών από την λήψη του
αιτήματος.
(η) Στις εκάστοτε συσκέψεις οι οποίες πραγματοποιούνται στις αστυνομικές
διευθύνσεις των πόλεων και οι οποίες προηγούνται των αγώνων, είναι
αναγκαστική η παρουσία εκπροσώπων των διαγωνιζομένων σωματείων. Μη
παρουσία εκπρόσωπου σωματείου σε σύσκεψη, το σωματείο παραπέμπεται
στην Δικαστική Επιτροπή.
(θ) Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να παραχωρήσουν αίθουσα και τις
απαραίτητες διευκολύνσεις, για τους υπευθύνους ασφαλείας της ΚΟΚ
Υποχρεούνται επίσης να παραχωρήσουν εάν και εφόσον τους ζητηθεί, χώρο για
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τοποθέτηση καμερών ασφαλείας, στα σημεία που θα ζητήσει ο Υπεύθυνος
Ασφαλείας της ΚΟΚ και να μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται επίσης να παρέχουν τις απαραίτητες
διευκολύνσεις για την τοποθέτηση και λειτουργία του συστήματος αυτόματης
καταγραφής αγώνων, καθώς επίσης και για το κινηματογραφικό συνεργείο που
αποστέλνεται από την ΚΟΚ για την καταγραφή του αγώνα.
(ι) Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να παραχωρήσουν αίθουσα και τις
απαραίτητες διευκολύνσεις, για τις δημοσιογραφικές διασκέψεις.

Άρθρο 11 – Υποχρεώσεις Διαγωνιζομένων Σωματείων
(α) Αμφότερα τα διαγωνιζόμενα Σωματεία υποχρεούνται να παραδίδουν στο
σημειωτή του αγώνος την κατάσταση με τα ονόματα των καλαθοσφαιριστών
που θα συμμετάσχουν στον οικείο αγώνα τουλάχιστον, το ελάχιστο 40 λεπτά
προ της καθορισμένης ώρας ενάρξεως αυτού, παραδίδοντας ταυτόχρονα σε
αυτόν και τα δελτία ταυτότητας και τα δελτία υγείας τους.
(β) Υποχρεούνται ωσαύτως όπως κατά την καθορισμένη ώρα ενάρξεως του
αγώνος διαθέτουν 5 τουλάχιστον καλαθοσφαιριστές έτοιμους να αγωνιστούν.
Σε περίπτωση που κατά την καθορισμένη ώρα ενάρξεως του αγώνα μια ομάδα
δε διαθέτει 5 τουλάχιστον καλαθοσφαιριστές έτοιμους να αγωνιστούν, τότε
δικαιούται να ζητήσει από το διαιτητή να καθυστερήσει την έναρξη του αγώνα
για 15 λεπτά με σκοπό να συγκεντρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό
καλαθοσφαιριστών που εδώ προνοείται. Νοείται ότι εάν ο διαιτητής καλέσει τις
ομάδες να αρχίσουν τον αγώνα μετά την καθορισμένη ώρα έναρξης αυτού,
τέτοια σημειωθείσα καθυστέρηση στην κλήση των ομάδων θα αφαιρείται από τα
15 λεπτά καθυστέρηση που, βάσει του παρόντος εδαφίου, δικαιούνται οι
ομάδες προς τον σκοπό της συγκεντρώσεως του ελαχίστου απαιτούμενου
αριθμού έτοιμων να αγωνιστούν καλαθοσφαιριστών.
(γ) Έκαστο Σωματείο υποχρεούται όπως έχει στη διάθεση του διαιτητή του
αγώνα μία μπάλα, από τις επίσημες εγκεκριμένες μπάλες που καθορίζει η
Ομοσπονδία, σε άριστη κατάσταση, από τις οποίες ο διαιτητής θα επιλέξει την
μπάλα που θα χρησιμοποιήσει για την τέλεση του αγώνα.
Έκαστο σωματείο υποχρεούται να έχει στην διάθεση του 2 σετ στολών αγώνα,
μία ανοικτόχρωμη και μία σκουρόχρωμη. Η γηπεδούχος ομάδα αγωνίζεται με
ανοικτό χρώμα στολής και η φιλοξενούμενη με σκούρο χρώμα στολής. Σε
περίπτωση που τα χρώματα της στολής των διαγωνιζομένων ομάδων είναι τα
ίδια η παρόμοια, εάν έχουν και οι δύο ανοικτόχρωμο τότε υποχρεούται να
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αλλάξει στολή η φιλοξενούμενη ομάδα, ενώ εάν έχουν και οι δύο
σκουρόχρωμο, τότε υποχρεούται να αλλάξει στολή η γηπεδούχος ομάδα.
(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ θα εκδώσει και θα παραδώσει σε όλα τα
Σωματεία-Μέλη της ΚΟΚ κάρτες διαπίστευσης οι οποίες θα παραχωρούνται από
τα Σωματεία Μέλη της ΚΟΚ στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία εφόσον
έχουν μαζί τους την κάρτα διαπίστευσης τους θα δύνανται να ευρίσκονται εντός
του αγωνιστικού χώρου διεξαγωγής του αγώνα. Οι διαιτητές και ο παρατηρητής
έκαστου αγώνα (σε συνεργασία με το γηπεδούχο Σωματείο) θα ελέγχουν τα πιο
πάνω (ήτοι αν τα πρόσωπα που παρίστανται στον αγωνιστικό χώρο είναι
εξουσιοδοτημένα και έχουν μαζί τους την κάρτα διαπίστευσης) και θα
υποχρεούνται να μην ξεκινούν ή να διακόπτουν τον αγώνα μέχρις ότου τυχόν
μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο και/ή
να μην ξεκινούν και/ή να διακόπτουν τον αγώνα οριστικά. Ανεξαρτήτως
οιασδήποτε άλλης πρόνοιας ουδείς, συμπεριλαμβανομένων και των
προπονητών, εφόρων και ιατρών, δικαιούται να παρίσταται εντός του
αγωνιστικού χώρου εκτός εάν έχει στην κατοχή του κάρτα διαπίστευσης.
(ε) Σωματεία που δε συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που
προβλέπονται εις τα εδάφια (α), (β) και (δ) ανωτέρω, και/ή Σωματεία που άνευ
προηγούμενης αδείας του Δ.Σ., η οποία να έχει ληφθεί δυνάμει των παρόντων
Κανονισμών, δεν παρουσιάζονται καθόλου εις το γήπεδο κατά την ορισμένη
μέρα και ώρα διεξαγωγής αγώνα, παραπέμπονται αυτόματα εις τον Αθλητικό
Δικαστή για την επιβολή ποινών ανεξάρτητα από οιαδήποτε πρόνοια του
Καταστατικού και/ή των Κανονισμών αναφορικά με την τύχη του
συγκεκριμένου αγώνα.
(στ) Τα γηπεδούχα Σωματεία υποχρεούνται να καταβάλουν στον σημειωτή της
γραμματείας πριν από την έναρξη έκαστου αγώνα και βάση του σχετικού
εντύπου που του παραδίδεται, τις αντιμισθίες των διαιτητών, κριτών,
παρατηρητών και της στατιστικής υπηρεσίας. Παράβαση του παρόντος
κανονισμού θα επισύρει την παραπομπή του γηπεδούχου Σωματείου στον
Αθλητικό Δικαστή της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που αντιμισθία αγώνα, δεν
καταβληθεί πριν από την έναρξη του αγώνα ως προνοείται για οποιοδήποτε
λόγο, αλλά ούτε και μέχρι το κλείσιμο του φύλλου αγώνος με το τέλος του
αγώνα, αυτό αναγράφεται στο φύλο αγώνος, παραπέμπεται στον Αθλητικό
Δικαστή και οποιαδήποτε πληρωμή μετά από το κλείσιμο του φύλλου αγώνος,
ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης από τον Αθλητικό
Δικαστή.
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Σε περίπτωση πληρωμής αντιμισθίας αγώνα με τραπεζική επιταγή, η οποία
κατά την διαδικασία προσκόμισης της στην τράπεζα δεν μπορεί να εξαργυρωθεί
λόγο μη επαρκή υπολοίπου, θα θεωρείται ως μη πληρωμή και θα παραπέμπεται
επίσης στον Αθλητικό Δικαστή για την εκδίκαση της βάση των ποινών που
αναφέρονται πιο πάνω.

Άρθρο 12 – Δελτία Ταυτότητας Καλαθοσφαιριστών
(α) Τα διαγωνιζόμενα σε κάθε αγώνα Σωματεία υποχρεούνται όπως
τουλάχιστον 40 λεπτά πριν την έναρξη του εν λόγω αγώνα παρουσιάσουν τα
Δελτία Ταυτότητας Καλαθοσφαιριστών για τους καλαθοσφαιριστές που θα
δηλώσουν στο φύλλο αγώνος του εν λόγω αγώνα που τους έχουν εκδοθεί από
την ΚΟΚ, τα οποία ελέγχονται από τους διαιτητές του αγώνα και τον αρχηγό της
αντίπαλης ομάδας. Σε περίπτωση καλαθοσφαιριστή για τον οποίο δεν έχει
ακόμη εκδοθεί Δελτίο Ταυτότητας, ήτοι νέα μεταγραφή ή/και νέα εγγραφή
καλαθοσφαιριστή, παρουσιάζεται γραπτή έγκριση εγγραφής καλαθοσφαιριστή
από την ΚΟΚ όπου εγκρίνει την συμμετοχή του καλαθοσφαιριστή και την
απόδειξη αποστολής με συστημένο ταχυδρομείο αίτησης εγγραφής/
μεταγραφής. Η αποστολή του αιτήματος για γραπτή έγκριση συμμετοχής
καλαθοσφαιριστή, για να γίνει αποδεκτή και να εξεταστεί, θα πρέπει να
αποστέλλεται μόνο σε εργάσιμες ημέρες και το αργότερο μέχρι τις 13.00.
(β) Καλαθοσφαιριστής που δεν παρουσιάζει προ της ενάρξεως του αγώνα
δελτίο ταυτότητας για τους καλαθοσφαιριστές που έχει εκδοθεί δελτίο
ταυτότητας ή έγγραφη επιστολή έγκρισης εγγραφής καλαθοσφαιριστή από την
ΚΟΚ, για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου που προβλέπεται στο παρόν
άρθρο, δε δύναται να συμμετέχει στον οικείο αγώνα και σε περίπτωση που εκ
παραδρομής συμμετάσχει θα θεωρείται ως αντικανονικώς συμμετέχων στο
συγκεκριμένο αγώνα.
(γ) Σε κάθε περίπτωση που στο φύλλο αγώνος υποβάλλεται ένσταση περί
πλαστοπροσωπίας για συγκεκριμένο καλαθοσφαιριστή, ο διαιτητής του αγώνα
οφείλει να λαμβάνει από τον καλαθοσφαιριστή αυτό έγγραφη και ενυπόγραφη
δήλωση εις την οποία να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του, το έτος
γεννήσεως του, η διεύθυνση του, το τηλέφωνο και ο αριθμός δελτίου
ταυτότητας του.

Άρθρο 13 – Δικαιούμενοι Συμμετοχής σε αγώνα
(α) Τηρουμένων των Κανονισμών «Περί Εγγραφών και Μεταγραφών
Καλαθοσφαιριστών της ΚΟΚ», των σχετικών με μεταγραφές/εγγραφές και
συμμετοχή καλαθοσφαιριστών/στριών σε αγώνες προνοιών των ειδικών
προκηρύξεων κάθε πρωταθλήματος, των σχετικών με μεταγραφές/εγγραφές
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και συμμετοχή καλαθοσφαιριστών/στιρων σε αγώνες αποφάσεων του ΔΣ της
Ομοσπονδίας και των παρόντων κανονισμών στους αγώνες των
πρωταθλημάτων που διοργανώνει η ΚΟΚ δικαιούνται να συμμετέχουν μόνο
αθλητές που ανήκουν στη δύναμη κάποιου εκ των διαγωνιζομένων Σωματείων
και είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της ΚΟΚ καθώς και δελτίου υγείας
εκδομένου από την αρμόδια αρχή (ήτοι τον ΚΟΑ). Δικαίωμα επίσης έχουν οι
καλαθοσφαιριστές για τους οποίους δεν έχει ακόμη εκδοθεί το Δελτίο
Ταυτότητας και παρουσιάσουν έγγραφη επιστολή έγκρισης εγγραφής
καλαθοσφαιριστή από την ΚΟΚ
(β) Δε δικαιούται να συμμετέχει σε οποιουσδήποτε αγώνες πρωταθλημάτων της
ΚΟΚ καλαθοσφαιριστής ο οποίος έχει τιμωρηθεί από τα αρμόδια όργανα καθ’
όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η τιμωρία του.
Δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε οποιουσδήποτε αγώνες της ΚΟΚ, προπονητής
που έχει τιμωρηθεί ο οποίος έχει τιμωρηθεί από τα αρμόδια όργανα καθ’ όλο το
χρονικό διάστημα που διαρκεί η τιμωρία του, σε οποιαδήποτε κατηγορία
(γ) Καλαθοσφαιριστής ο οποίος αποβάλλεται από το διαιτητή κατά την διάρκεια
οιουδήποτε αγώνος επισήμου ή φιλικού τιμωρείται αυτομάτως με αποκλεισμό
μίας αγωνιστικής ημερομηνίας επισήμων αγώνων της ομάδας του και των
ενδιαμέσων φιλικών αυτής, ΜΟΝΟΝ σε περίπτωση που για τους λόγους της
αποβολής υπάρχει γραπτή καταγγελία του διαιτητή κατά του καλαθοσφαιριστή
επί του φύλλου αγώνος. Νοείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο εν λόγω
καλαθοσφαιριστής παραπέμπεται αυτομάτως εις τον Αθλητικό Δικαστή της ΚΟΚ
η οποία δύναται να επιβάλει σε αυτόν περαιτέρω ποινή. Σε αντίθετη περίπτωση
αποβληθείς καλαθοσφαιριστής αγωνίζεται κανονικά στον επόμενο αγώνα της
ομάδας του.
(δ) Καλαθοσφαιριστής/στρια ο οποίος αγωνίστηκε με την ομάδα κάτω των 18
ετών επιτρέπεται να αγωνιστεί την ίδια ημέρα και με την ομάδα ανδρών και
γυναικών του σωματείου του. Σε όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα κάτι τέτοιο
απαγορεύεται.
(ε) Κανένας καλαθοσφαιριστής δε δικαιούται να συμμετάσχει σε αγώνες της
ίδιας αγωνιστικής ημερομηνίας με δύο διαφορετικά Σωματεία.
(στ) Εξαιρουμένων των αγώνων του πρωταθλήματος κυπέλλου, δεν επιτρέπεται
η συμμετοχή ομάδας Σωματείου σε δυο συνεχόμενους αγώνες του ιδίου
πρωταθλήματος αν δεν παρέλθει χρονικό διάστημα 36 ωρών από την λήξη του
πρώτου μέχρι την έναρξη του δευτέρου αγώνα. Για τις ομάδες που συμμετείχαν
ή/και συμμετέχουν σε επίσημο Ευρωπαϊκό αγώνα της FIBA, δεν επιτρέπεται η
συμμετοχή ομάδας Σωματείου σε αγώνα του πρωταθλήματος, αν δεν παρέλθει
χρονικό διάστημα 60 ωρών από την λήξη του αγώνα του στο Κυπριακό
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πρωτάθλημα, μέχρι την έναρξη του αγώνα του στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
όπου συμμετάσχει, ή/και το αντίθετο, εκτός σε περίπτωση που υπάρχει γραπτό
αίτημα από το ίδιο το ενδιαφερόμενο σωματείο για να αγωνιστεί

Άρθρο 14 – Δελτία Υγείας και Ασφάλεια καλαθοσφαιριστών
(α) Όλοι οι καλαθοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της ΚΟΚ
πρέπει να είναι κάτοχοι δελτίων υγείας του ΚΟΑ
(β) Όλοι οι καλαθοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της ΚΟΚ
πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για ατυχήματα, από τα σωματεία τους.
(γ) Τα δελτία υγείας των όλων ανεξαιρέτως των καλαθοσφαιριστών και/ή
πιστοποιημένη κατάσταση που θα συμμετέχουν σε συγκεκριμένο αγώνα, όπως
αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά από το σύστημα εγγραφών-μεταγραφών της ΚΟΚ,
θα πρέπει να παρουσιάζονται εις την γραμματεία του αγώνα 40 τουλάχιστον
λεπτά πριν από την έναρξη αυτού. Καλαθοσφαιριστής για τον οποίο δεν
προσκομίζεται έγκυρο δελτίο υγείας του ΚΟΑ και/ή δεν αναφέρεται στην εν
λόγω πιστοποιημένη κατάσταση δεν θα αναγράφεται εις το φύλλο αγώνος.

Άρθρο 15 – Φύλλο Αγώνος
(α) Τα γηπεδούχα Σωματεία οφείλουν να προμηθεύουν τη Γραμματεία των
αγώνων με φύλλα αγώνος τα οποία προμηθεύονται από την ΚΟΚ.
(β) Επί του φύλλου αγώνος σημειώνονται υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, το
όνομα, το επώνυμο και ο αριθμός μητρώου κάθε καλαθοσφαιριστή καθώς και
τυχόν ενστάσεις για αντικανονική συμμετοχή καλαθοσφαιριστή. Δυνατόν να
σημειώνονται επιπλέον και οιεσδήποτε άλλες ενστάσεις πιθανόν να υπάρχουν
βάσει των παρόντων Κανονισμών και/ή των λοιπών Κανονισμών και/ή του
Καταστατικού της ΚΟΚ.
(γ) Το φύλλο αγώνος υπογράφεται από τους διαιτητές του αγώνα καθώς και
από τους αρχηγούς των ομάδων.

Άρθρο 16 – Διαιτητές / Μέλη της Γραμματείας / Παρατηρητές
διαιτησίας /Κομισάριοι
(α) Οι διαιτητές, τα μέλη της γραμματείας και οι παρατηρητές διαιτησίας και οι
κομισάριοι των αγώνων ορίζονται από την Επιτροπή Ορισμών Αρχών Αγώνων
(ΕΟΑΑ) όπως προνοούν οι σχετικοί Κανονισμοί Διαιτησίας και/ή >ΕΟΑΑ και/ή οι
Ειδικές Προκηρύξεις κάθε Πρωταθλήματος.
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(β) Ο πειθαρχικός έλεγχος των πιο πάνω προσώπων ασκείται από την ΕΟΑΑ
και/ή τον αθλητικό Δικαστή της ΚΟΚ κατά τα οριζόμενα στους οικείους
Κανονισμούς και το Καταστατικό της Ομοσπονδίας. Οι αποφάσεις της ΕΟΑΑ
υπόκεινται σε έφεση εις την Αθλητικό Δικαστή της ΚΟΚ όπως προνοείται εις το
Καταστατικό και/ή τους οικείους Κανονισμούς.

Άρθρο 17 – Στολές Ομάδων
(α) Τα εγγεγραμμένα στη δύναμη της ΚΟΚ Σωματεία οφείλουν να κοινοποιούν
εγγράφως, επί της δηλώσεως συμμετοχής που υποβάλλουν δυνάμει του άρθρου
4 των παρόντων Κανονισμών, εις το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ τα χρώματα
που θα χρησιμοποιήσουν για τις εμφανίσεις των καλαθοσφαιριστών τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποιεί σε όλες τις ομάδες το σχετικό κατάλογο με
τα χρώματα όλων των ομάδων.
(β) Οι διαγωνιζόμενες ομάδες υποχρεούνται να κατέρχονται στους αγώνες με τα
δηλωθέντα χρώματα. Καλαθοσφαιριστής ο οποίος φέρει στολή διαφορετικού
χρώματος από αυτού της ομάδος του ή στολή άνευ αριθμού αποκλείεται από
την συμμετοχή του εις τον αγώνα έως ότου συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του
άρθρου αυτού και εάν εκ παραδρομής συμμετάσχει εις τον εν λόγω αγώνα
θεωρείται ως αντικανονικώς συμμετέχων σε αυτόν.
(γ) Σχετικό σχεδιάγραμμα όσο αφορά την αγωνιστική στολή όλων των
πρωταθλημάτων, αποστέλλεται από την ΚΟΚ πριν την έναρξη των
πρωταθλημάτων. Το Λογότυπο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
θα πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζεται στην δεξιά πλευρά της φανέλας (10εκ.
χαμηλότερα του ώμου). Τα λογότυπα τα προμηθεύει ηλεκτρονικά η ίδια η
Ομοσπονδία.
(δ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμοί της Διεθνούς
και Κυπριακής Ομοσπονδίας που αφορούν στο θέμα των εμφανίσεων των
ομάδων και οι σχετικές πρόνοιες των ειδικών προκηρύξεων.

Άρθρο 18 – Αναβολή Αγώνος
(α) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (β) του παρόντος άρθρου,
απαγορεύεται η αναβολή ορισθείσας συνάντησης ακόμη και αν και τα δύο
διαγωνιζόμενα σωματεία συμφωνούν σε αυτή.
(β) Αναβολή ορισθείσας συνάντησης επιτρέπεται μόνο εις τις εξής περιπτώσεις:
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(i)

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλου λόγου
ανωτέρας βίας ο οποίος να καθιστά κατά την κρίση των διαιτητών
αδύνατη την διεξαγωγή της συνάντησης. Εις τα ακραία καιρικά
φαινόμενα περιλαμβάνεται και η περίπτωση που εξαιτίας βροχής το
γήπεδο είναι κατά την κρίση των διαιτητών ολισθηρό και/ή
επικίνδυνο για την ασφάλεια των παικτών και/ή η αναπήδηση της
μπάλας δεν είναι η ενδεδειγμένη λόγω του ότι το γήπεδο καλύφθηκε
από νερό.

(ii)

Νοείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι διαιτητές αναμένουν για
περίοδο 30 λεπτών από την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και
αν οι συνθήκες κατά την κρίση τους δε βελτιωθούν αναβάλλουν
αυτόν.

(iii)

Σε περίπτωση ομαδικού δηλητηριασμού των καλαθοσφαιριστών μίας ή
και των δύο διαγωνιζομένων σωματείων και/ή σε περίπτωση
αυτοκινητιστικού ή άλλου ατυχήματος το οποίο, κατά την κρίση του
Αθλητικού Δικαστή της ΚΟΚ, κατέστησε αδύνατη την διεξαγωγή της
συνάντησης. Νοείται ότι αν ο Αθλητικός Δικαστής, στον οποία
παραπέμπεται ο εν λόγω αγώνας, κρίνει ότι ο αγώνας θα μπορούσε
να διεξαχθεί, δύναται να κατακυρώσει τον αγώνα υπέρ της αναίτιας
ομάδας.

(iv)

Σε περίπτωση απρόοπτου ή εξαιρετικού γεγονότος ή για λόγο
δημοσίου συμφέροντος το οποίο κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου καθιστά την αναβολή αναπόφευκτη ή επιβεβλημένη.
Στα απρόοπτα ή εξαιρετικά γεγονότα, προστίθεται και το να
υπάρχουν 2 ή περισσότεροι αθλητές του σωματείου (της
συγκεκριμένης ομάδας που αγωνίζεται), θετικοί στον Covid-19, βάση
των πρωτοκόλλων που έχουν αποσταλεί πριν από την έναρξη της
αγωνιστικής περιόδου.

(v)

Σε περίπτωση που τουλάχιστον δύο βασικοί καλαθοσφαιριστές οι
οποίοι είναι μαθητές Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης αγωνίζονται σε
σχολικούς ή διεθνείς αγώνες καλαθόσφαιρας, κατόπιν αιτήσεως του
ενδιαφερομένου σωματείου και σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου και/ή της Επιτροπής Πρωταθλημάτων αντίστοιχα.

(vi)

Για σκοπούς προετοιμασίας ή υποχρεώσεων των Εθνικών Ομάδων,
κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή της
Επιτροπής Πρωταθλημάτων αντίστοιχα.
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(vii)

Σε περίπτωση ζωντανής τηλεοπτικής κάλυψης του αγώνα. Νοείται ότι
η νέα ημερομηνία κατά την οποία θα ορίζεται ο αγώνας δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να επηρεάζει άλλες αγωνιστικές ημερομηνίες.

(viii) Κατόπιν αιτήσεως ομάδας που συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
και σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή της
Επιτροπής Πρωταθλημάτων αντίστοιχα.
(ix)

Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης της αίθουσας διεξαγωγής
του αγώνα λόγω βλάβης του δικτύου της περιοχής πριν από την
καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Σε μια τέτοια περίπτωση οι
διαιτητές αναμένουν για περίοδο 30 λεπτών από την καθορισμένη
ώρα έναρξης του αγώνα και σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η
βλάβη εντός του χρονικού αυτού περιθωρίου αναβάλλουν τον αγώνα.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η διακοπή της ηλεκτροδότησης της αίθουσας
αφορά σε βλάβη της ηλεκτρικής εγκατάστασης της αίθουσας, για την τύχη του
αγώνα αποφασίζει ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΚ
(γ) Στις περιπτώσεις (iv) και (vii) η σχετική αίτηση θα πρέπει να γίνεται
εγγράφως και να αποστέλλεται εις το ΔΣ της ΚΟΚ ή την Επιτροπή
Πρωταθλημάτων, αντίστοιχα, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα που είναι
ορισμένη η έναρξη του οικείου αγώνα.
(δ) Σε περίπτωση αναβολής συνάντησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος
άρθρου, το ΔΣ της ΚΟΚ ή η Επιτροπή Πρωταθλημάτων, αναλόγως, ορίζει την
αναβληθείσα συνάντηση το συντομότερο και αν είναι δυνατό στην αμέσως
επόμενη ελεύθερη αγωνιστική ημερομηνία.

Άρθρο 19 – Διακοπή Αγώνος
(α) Αγώνας διακόπτεται χωρίς την υπαιτιότητα οιουδήποτε των διαγωνιζομένων
Σωματείων μετά της ενάρξεως του είτε λόγω βροχής η οποία κατέστησε
επικίνδυνο και/ή αδύνατο την συνέχιση αυτού είτε συνεπεία διακοπής της
ηλεκτροδότησης της αίθουσας στην οποία διεξάγεται είτε λόγω καταστροφής
του ταμπλό είτε λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλων λόγω ανωτέρας
βίας.
(β) Σε περίπτωση τέτοιας διακοπής οι διαιτητές αναμένουν για περίοδο 30
λεπτών από την στιγμή της διακοπής και αν μέσα σε αυτή την περίοδο δεν
καταστεί δυνατή η συνέχιση του αγώνα, διακόπτουν αυτόν οριστικά. Νοείται ότι
αποκλειστικά αρμόδιοι να αποφασίσουν για το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
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της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου είναι οι διαιτητές του αγώνα και σε
περίπτωση διαφωνίας τους ο Α΄ διαιτητής.
(γ) Διακοπέντας αγώνας, βάσει των προνοιών του παρόντος άρθρου,
συνεχίζεται το συντομότερο δυνατό στην επόμενη ελεύθερη αγωνιστική
ημερομηνία από το σημείο στο οποίο διακόπηκε, με τους ίδιους διαιτητές, το
ίδιο φύλλο αγώνος και στο ίδιο γήπεδο. Νοείται ότι το ΔΣ της ΚΟΚ ή/και η
Επιτροπή Πρωταθλημάτων δικαιούνται λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
περιστάσεις, σε μια τέτοια περίπτωση να απαιτήσουν από το Γηπεδούχο
Σωματείο να καταβάλει τα έξοδα τα οποία θα επωμιστεί το φιλοξενούμενο
Σωματείο λόγω της συνέχισης του εν λόγω αγώνα σε άλλη ημερομηνία (όπως
μεταξύ άλλων επιπρόσθετα μεταφορικά, κτλ) καθώς και τα επιπρόσθετα έξοδα
διαιτησίας και/ή κριτών και/ή παρατηρητών.

Άρθρο 20 –Επαναληπτικός Αγώνας
(α) Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο διαταχθεί η επανάληψη αγώνα,
στον επαναληπτικό αγώνα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο όσοι
καλαθοσφαιριστές είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον αρχικό αγώνα ο οποίος
αναβλήθηκε. Νοείται ότι αν κάποιος καλαθοσφαιριστής στερείτο το δικαίωμα
συμμετοχής στον αρχικό αγώνα συνεπεία ποινής αποκλεισμού θα στερείται το
δικαίωμα συμμετοχής και εις τον τυχόν επαναληπτικό αγώνα. Νοείται
περαιτέρω ότι το ΔΣ της ΚΟΚ ή/και η Επιτροπή Πρωταθλημάτων δικαιούνται
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις, σε μια τέτοια περίπτωση να
απαιτήσουν από το Γηπεδούχο Σωματείο να καταβάλει τα έξοδα τα οποία θα
επωμιστεί το φιλοξενούμενο Σωματείο λόγω της επανάληψης του εν λόγω
αγώνα (όπως μεταξύ άλλων επιπρόσθετα μεταφορικά κτλ) καθώς και τα
επιπρόσθετα έξοδα διαιτησίας και/ή κριτών και/ή παρατηρητών.
(β) Σε περίπτωση επανάληψης διακοπέντα αγώνα, καλαθοσφαιριστής ο οποίος
απεβλήθη εις τον διακοπέντα αγώνα θα στερείται του δικαιώματος συμμετοχής
στον επαναληπτικό αγώνα ανεξάρτητα από οιανδήποτε επιπρόσθετη ποινή του
επιβληθεί από τον Αθλητικό Δικαστή.

Άρθρο 21 – Έδρες Ομάδων - Αντικανονικότητα Γηπέδου
(α) Τα γήπεδα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σαν έδρες των διαγωνιζομένων
ομάδων καθορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα εις τις δηλώσεις
συμμετοχής που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 4 των παρόντων
Κανονισμών. Τα γήπεδα αυτά κοινοποιούνται εις τα συμμετέχοντα Σωματεία
από το ΔΣ της ΚΟΚ. Προϋπόθεση για χρήση ή μη ενός γηπέδου από
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διαγωνιζόμενο Σωματείο αποτελεί ο χαρακτηρισμός του ως κανονικό –
κατάλληλο.
(β) Τηρουμένων των όσων προβλέπονται στο παρόν άρθρο, Σωματείο δύναται
να προβεί σε αλλαγή της δηλωθείσας έδρας του με σχετική αίτηση του που
απευθύνεται στο ΔΣ της Ομοσπονδίας η οποία πρέπει απαραιτήτως να
υποβληθεί πριν την λήξη της κανονικής περιόδου. Μετά την λήξη της κανονικής
περιόδου αλλαγή της δηλωθείσας έδρας Σωματείου μπορεί να επιτραπεί από το
ΔΣ της Ομοσπονδίας μόνο κατ’ εξαίρεση και για λόγους ανωτέρας βίας.
(γ) Η κρίση περί κανονικότητας ή μη ενός γηπέδου ανήκει στην αποκλειστική
αρμοδιότητα της Τεχνικής Επιτροπής Και/ή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΚ
(δ) Για την κρίση περί της κανονικότητας ή μη ενός γηπέδου κατά την μέρα και
ώρα διεξαγωγής ενός αγώνα είναι υπεύθυνος ο διαιτητής που έχει οριστεί ως
Α΄ διαιτητής για τον συγκεκριμένο αυτό αγώνα. Αν ο Α΄ διαιτητής θεωρήσει το
γήπεδο ως ακατάλληλο δύναται να μην αρχίσει συγκεκριμένο αγώνα.
Νοείται ότι οι όποιες παρατηρήσεις του διαιτητή περί της καταλληλότητας ή μη
ενός γηπέδου θα πρέπει να αναφέρονται ρητώς εις το φύλλο αγώνος.
(ε) Αντικανονικό θεωρείται το γήπεδο το οποίο :
(i)

Δεν πληροί τα κριτήρια που τίθενται εις τους εκάστοτε εν ισχύ
επίσημους Κανονισμούς Καλαθόσφαιρας της Διεθνούς Ομοσπονδίας.

(ii)

Δεν διαθέτει επαρκή φωτισμό.

(iii)

Δεν διαχωρίζει κατά τρόπο ικανοποιητικό και/ή κατά τον τρόπο που
ορίζει με απόφαση και/ή εγκύκλιο του το ΔΣ της ΚΟΚ τον αγωνιστικό
χώρο από τον χώρο των φιλάθλων.

Άρθρο 22 – Τιμωρία Έδρας-Τιμωρία Κεκλεισμένων των θυρών.
(α) Η έδρα Σωματείου στο οποίο έχει επιβληθεί αποκλεισμός της έδρας του ως
ποινή από τον Αθλητικό Δικαστή θα ορίζεται από το ΔΣ της ΚΟΚ ή/και από την
Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΚΟΚ, η οποία δύναται να λάβει υπόψη σχετικές
εισηγήσεις των ενδιαφερομένων Σωματείων. Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων και/ή
το ΔΣ της ΚΟΚ θα ορίζει τον εν λόγω αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο Εάν η επαρχία
του τιμωρημένου σωματείου δεν διαθέτει κατάλληλο ή/και διαθέσιμο γήπεδο
κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε ο αγώνας ορίζεται σε ουδέτερη
επαρχία.
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(β) Η ποινή της τιμωρίας έδρας αφορά και εκτίεται από την συγκεκριμένη
ομάδα του Σωματείου στην οποία επιβάλλεται, ήτοι αν επιβληθεί στην ομάδα
Γυναικών από την ομάδα Γυναικών και ούτω καθεξής
(γ) Σε περίπτωση που επιβληθεί σε Σωματείο από τον Αθλητικό Δικαστή τιμωρία
διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών θα δικαιούνται να παρίστανται
ΜΟΝΟ, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των διαγωνιζόμενων σωματείων
(ως αυτά έχουν δηλωθεί στην ΚΟΚ πριν από την έναρξη της αγωνιστικής
περιόδου), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και οι κάτοχοι
καρτών διαπίστευσης των διαγωνιζόμενων σωματείων (ως αναφέρεται
ανωτέρω στο άρθρο 11(δ) των παρόντων κανονισμών). Ο Α διαιτητής ή/και ο
κομισάριος εκάστου αγώνα θα ελέγχουν τα πιο πάνω και θα υποχρεούνται να
μην ξεκινούν ή να διακόπτουν τον αγώνα μέχρις ότου τυχόν μη
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο και/ή να
μην ξεκινούν και/ή να διακόπτουν τον αγώνα οριστικά.

Άρθρο 23 – Οικονομικοί Όροι Διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων
(α) Οι οικονομικοί όροι διεξαγωγής των πρωταθλημάτων που διοργανώνει η
ΚΟΚ προβλέπονται στην οικεία ειδική προκήρυξη.
(β) Οι τιμές των εισιτηρίων θα ορίζονται πριν την έναρξη κάθε Πρωταθλήματος.
Μειωμένο εισιτήριο δέον να προβλέπεται για μαθητές και στρατιωτικούς εν
στολή εν γένει. Οι τιμές καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και/ή το
Ε.Σ. της ΚΟΚ
(γ) Για αγώνες του Πρωταθλήματος το Σωματείο της έδρας του αγώνα λαμβάνει
τις εισπράξεις. Σε περίπτωση ζημιάς αυτή καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου από το
γηπεδούχο Σωματείο
(δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο και/ή το Ε.Σ. δύναται με απόφαση του να ορίσει
ότι τέλεση αγώνα δεν θα λαμβάνει χώρα χωρίς εισιτήριο. Το Διοικητικό
Συμβούλιο και/ή το Ε.Σ. δύναται να επιτρέψει κατόπιν σχετικής αίτησης
Σωματείου την διεξαγωγή αγώνα και/ή αγώνων χωρίς εισιτήριο.
(ε) Στους αγώνες όλων των Πρωταθλημάτων, πλην
των αθλητών των
διαγωνιζομένων Σωματείων και των αρχόντων του αγώνος δικαιούνται
ελευθέρας εισόδου τα πρόσωπα τα οποία καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό
Συμβούλιο και/ή το Ε.Σ. της ΚΟΚ και/ή τα πρόσωπα που προβλέπονται στις
Ειδικές Προκηρύξεις κάθε Πρωταθλήματος.
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Άρθρο 24 – Τηλεοπτικές και λοιπές Μεταδόσεις Αγώνων
(α) Η ΚΟΚ μέσω του ΔΣ της διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα να
διαβουλεύεται και να συνάπτει συμβάσεις εκ μέρους των Σωματείων – μελών
της ΚΟΚ, με τις οποίες να παραχωρεί εις τους αντισυμβαλλομένους της, το
δικαίωμα τηλεοπτικής, διαδικτυακής ή οποιασδήποτε άλλης μετάδοσης των
αγώνων των πρωταθλημάτων τα οποία διεξάγει.
Είναι επίσης αποκλειστικό δικαίωμα του ΔΣ της ΚΟΚ να διαβουλεύεται εκ
μέρους των σωματείων, το δικαίωμα της οπτικογράφησης των αγώνων όλων
των διοργανώσεων της, καθώς επίσης και των δικαιωμάτων live data και
streaming.
(β) Η διαχείριση των εσόδων από τέτοιες συμβάσεις και/ή τέτοιες μεταδόσεις
ανάγεται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα του ΔΣ της ΚΟΚ, το οποίο
αποφασίζει για το ποσοστό που διαμοιράζεται στις συμμετέχοντες ομάδες.
(γ) Σωματείο το οποίο είναι υπαίτιο για την μη τηλεοπτική και/ή άλλη μετάδοση
προγραμματισμένου να μεταδοθεί αγώνα παραπέμπεται αυτόματα εις τον
Αθλητικό Δικαστή της ΚΟΚ για την επιβολή ποινών.
(δ) Σωματείο που επιθυμεί να διαπραγματευτεί μόνο του τα τηλεοπτικά ή άλλα
δικαιώματα του, μπορεί να το πράξει μόνο με γραπτή άδεια από την ΚΟΚ

Άρθρο 25 – Τιμητικές Απονομές
(α) Κάθε έτος μετά το πέρας των πρωταθλημάτων, η ΚΟΚ απονέμει έπαθλα,
μετάλλια και διπλώματα στις ομάδες και στους καλαθοσφαιριστές που
διακρίθηκαν και/ή σε άτομα και/ή Σωματεία για την προσφορά τους στην
καλαθόσφαιρα και/ή στον αθλητισμό γενικότερα, κατόπιν σχετικών
αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου.
(β) Η ΚΟΚ δύναται να απονέμει αναμνηστικά διπλώματα, μετάλλια ή σήματα
στους καλαθοσφαιριστές που αγωνίστηκαν με τις εθνικές ομάδες της Κύπρου.
(γ) Κάθε έτος μετά το πέρας των Πρωταθλημάτων, η ΚΟΚ απονέμει, κατά την
κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετάλλιο ή πλακέτα ήθους στο Σωματείο το
οποίο διακρίθηκε κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου στο ήθος, την
αθλητοπρέπεια και το ευ αγωνίζεσθε.
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Άρθρο 26 – Μονόλεπτη Σιγή
Απαγορεύεται η μονόλεπτη σιγή χωρίς την προηγούμενη έγκριση του ΔΣ της
ΚΟΚ η οποία θα εγκρίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Άρθρο 27 - Τελικές – Μεταβατικές Διατάξεις
(α) Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από τις 6/10/2006.
(β) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΚ
ημερομηνίας 9/10/2007 και τίθενται σε ισχύ από τις 9/10/2007.
(γ) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΚ
ημερομηνίας 1/10/2008 και τίθενται σε ισχύ από τις 2/10/2008.
(δ) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΚ
ημερομηνίας 1/10/2009 και τίθενται σε ισχύ από τις 1/10/2009.
(ε) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΚ
ημερομηνίας 1/10/2010 και τίθενται σε ισχύ από τις 1/10/2010.
(η) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΚ
ημερομηνίας 4/10/2012 και τίθενται σε ισχύ από τις 5/10/2012.
(θ) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΚ
ημερομηνίας 28/9/2015 και τίθενται σε ισχύ από τις 30/9/2015.
(ι) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΚ
ημερομηνίας 28/9/2017 και τίθενται σε ισχύ από τις 20/9/2017.
(ια) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΚ
ημερομηνίας 29/9/2018 και τίθενται σε ισχύ από τις 30/9/2018.
(ιβ) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΚ
ημερομηνίας 17/9/2019 και τίθενται σε ισχύ από τις 18/9/2019.
(ιγ) Οι παρόντες Κανονισμοί τροποποιήθηκαν με απόφαση του ΔΣ της ΚΟΚ
ημερομηνίας 8/9/2020 και τίθενται σε ισχύ από τις 9/9/2020.
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