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1.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Κ.Ο.Κ.) προκηρύσσει για την αγωνιστική
περίοδο 2019-2020, το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών U18 Α1, Α2 και Β Κατηγορίας.

2.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών U18 Α1, Α2 και Β Κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου
2019-2020 θα διεξαχθεί με βάση τους επίσημους κανονισμούς Καλαθοσφαίρισης της FIBA.
Αν οι πρόνοιες της παρούσας Προκήρυξης συγκρούονται με πρόνοιες των Περί
Πρωταθλημάτων Γενικών Κανονισμών και/ή των Περί Εγγραφών Μεταγραφών
Καλαθοσφαιριστών/στριών Κανονισμών και/ή του Καταστατικού της Κ.Ο.Κ., οι πρόνοιες
των Περί Πρωταθλημάτων Γενικών Κανονισμών και/ή του Καταστατικού υπερισχύουν.

3.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ U18 Ανδρών Α1, Α2 και Β Κατηγορίας 2019-2020, συμμετέχουν
τα κάτωθι είκοσι ένα (21) Σωματεία:
ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ, ΑΕΛ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΠΟΠ ΠΑΦΟΥ, ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ Α.Ο.
ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΓΡΟΥ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΝΒΑ, ΕΘΑ
ΕΓΚΩΜΗΣ, ΕΝΑΔ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ, Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΙΟΥ, Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
ΖΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ,
PHOENIX MJ BASKET PLUS, YOUTH STARS

4.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ U18 Ανδρών Α1, Α2 και Β Κατηγορίας

4.1 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ U18 Ανδρών Α1, Α2 και Β Κατηγορίας 2019-2020, θα
πραγματοποιηθεί σε πέντε φάσεις (A, B, Γ, Δ και Ε).
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Α΄ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Η Α’ φάση του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί σε ένα γύρο και σε 2 ομίλους βάση
γεωγραφικών κριτηρίων. Η κάθε ομάδα θα δώσει μονό αγώνα με όλες τις υπόλοιπες
ομάδες του ομίλου της, βάση κλήρωση, σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται στο
πρόγραμμα του πρωταθλήματος, το οποίο θα αποσταλεί στα σωματεία μετά την κλήρωση.
Οι 2 όμιλοι έχουν καθοριστεί ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ Α’ (9 ομάδες)

ΟΜΙΛΟΣ Β’ (9 ομάδες)

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ
ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ
ΕΝΑΔ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΝΒΑ
YOUTH STARS
E.N. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
*ΑΕΚ ή ΑΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ή ΖΗΝΩΝ
ΚΑΛ/ΡΑ
**(2 ομάδες εκ των 3 στον όμιλο
Α’)

ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΠΟΠ ΠΑΦΟΥ
ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΑΦΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΑΕΛ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
PHOENIX MJ BASKET PLUS
*ΑΕΚ ή ΑΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ή ΖΗΝΩΝ ΚΑΛ/ΡΑ
** (1 ομάδα εκ των 3, στον όμιλο Β)

Οι ομάδες από την επαρχία Λάρνακας και Ελ. Περιοχής Αμμοχώστου, θα τοποθετηθούν
στους Ομίλους Α και Β, βάση κλήρωση. Στον όμιλο Α θα αγωνιστούν 9 ομάδες και στον
όμιλο Β θα αγωνιστούν 9 ομάδες.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-4 στον Όμιλο Α και οι ομάδες που θα
τερματίσουν στις θέσεις 1-4 στον Όμιλο Β’, θα αποτελέσουν την κατηγορία Α1
Ανδρών κ18 2019-2020.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-7 στον Όμιλο Α και οι ομάδες στις θέσεις 57 στον όμιλο Β θα αποτελέσουν την κατηγορία Α2 Ανδρών κ18 2019-2020.
Οι υπόλοιπες ομάδες των δύο ομίλων, θα αποτελέσουν την κατηγορία Β Ανδρών κ18
2019-2020.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΦΑΣΗΣ
Οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται στην Α’ φάση με δύο (2) βαθμούς σε
περίπτωση νίκης, ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας και με μηδέν (0) βαθμούς σε
περίπτωση μηδενισμού.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν οι Διεθνείς Κανονισμοί της FIBA (CLASSIFICATION OF
TEAMS) οι οποίοι μεταφραζόμενοι ερμηνεύονται ως εξής:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων σε οποιαδήποτε θέση του
βαθμολογικού πίνακα μετά το πέρας της Α’ φάσης του Πρωταθλήματος για σκοπούς
κατάταξης των ομάδων θα ληφθούν υπ’ όψη:
 Τα αποτελέσματα (νίκες - ήττες - σύνολο βαθμών) των αγώνων μεταξύ των ομάδων που
ισοβάθμησαν και η ομάδα με τις περισσότερες νίκες - σύνολο βαθμών πλεονεκτεί έναντι
της ή των άλλων ομάδων που ισοβάθμησαν. Εξυπακούεται ότι εάν πρόκειται για
περισσότερες από δύο ομάδες η ομάδα με την αμέσως επόμενη καλύτερη συγκομιδή
βαθμών σ’ αυτούς τους αγώνες πλεονεκτεί των άλλων ομάδων και ούτω καθ’ εξής.
 Σε περίπτωση που μετά την διαλογή αυτή εξακολουθούν ομάδες να ισοβαθμούν (δηλαδή
να έχουν ίσον αριθμόν νικών - ηττών άρα ίσον σύνολον βαθμών) τότε για σκοπούς
κατάταξης τους θα ληφθούν υπ’ όψη η διαφορά των πόντων (υπέρ-κατά) των αγώνων
μεταξύ των ομάδων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν και η ομάδα με την καλύτερη
διαφορά πόντων πλεονεκτεί της ή των άλλων ομάδων. Και πάλιν εξυπακούεται ότι εάν
πρόκειται για περισσότερες από δύο ομάδες τότε η ομάδα με την αμέσως επόμενη
καλύτερη διαφορά πόντων πλεονεκτεί έναντι της ή των άλλων ομάδων και ούτω καθ’
εξής.
 Σε περίπτωση που και πάλι μετά τη διαλογή αυτή εξακολουθούν ομάδες να έχουν ίση
διαφορά πόντων στους μεταξύ τους αγώνες τότε για σκοπούς κατάταξης τους θα
ληφθούν υπόψη η διαφορά των πόντων (υπέρ-κατά) σε όλους τους αγώνες που
 έδωσαν οι εν λόγω ομάδες και η ομάδα με την καλύτερη διαφορά πόντων πλεονεκτεί
έναντι της ή των άλλων ομάδων.
 Τέλος και πάλι εάν υπάρχουν ομάδες με την ίδια διαφορά πόντων τότε η κατάταξη τους
θα γίνεται με κλήρωση που θα διεξαχθεί στην παρουσία των ενδιαφερομένων Σωματείων
σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Κ.Ο.Κ.
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B’΄ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
(α)

Φάση Ομίλων Α1 κατηγορίας κ18 Ανδρών (8 ομάδες)

Η Β’ φάση του πρωταθλήματος στην Α1 κατηγορία κ18 Ανδρών, θα διεξαχθεί σε δύο
γύρους. Η κάθε ομάδα θα δώσει εντός και εκτός έδρας αγώνες με όλες τις υπόλοιπες
ομάδες του ομίλου της, βάση κλήρωση, σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται στο
πρόγραμμα του πρωταθλήματος, το οποίο θα αποσταλεί στα σωματεία μετά την κλήρωση.
(β)

Φάση Ομίλων Α2 κατηγορίας κ18 Ανδρών (7 ομάδες)

Η Β’ φάση του πρωταθλήματος στην Α2 κατηγορία κ18 Ανδρών, σε δύο γύρους. Η κάθε
ομάδα θα δώσει εντός και εκτός έδρας αγώνες, με όλες τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου
της, βάση κλήρωση, σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται στο πρόγραμμα του
πρωταθλήματος, το οποίο θα αποσταλεί στα σωματεία μετά την κλήρωση
(γ)

Φάση Ομίλων Β κατηγορίας κ18 Ανδρών (6 ομάδες)

Η Β’ φάση του πρωταθλήματος στην Β κατηγορία κ18 Ανδρών, σε δύο γύρους. Η κάθε
ομάδα θα δώσει εντός και εκτός έδρας αγώνες, με όλες τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου
της, βάση κλήρωση, σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται στο πρόγραμμα του
πρωταθλήματος, το οποίο θα αποσταλεί στα σωματεία μετά την κλήρωση
Γ’΄ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
(α)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ PLAY-OFFS Α1 κατηγορίας

Μετά το τέλος των αγώνων της Β’ Φάσης, οι ομάδες θα αγωνιστούν στην προημιτελική
φάση των αγώνων PLAY OFFS, ως ακολούθως:

Ζευγάρι Α: 1η ομάδα Α’ φάσης με την 8η ομάδα Β’ φάσης
Ζευγάρι Β: 2η ομάδα Α’ φάσης με την 7η ομάδα Β’ φάσης
Ζευγάρι Γ: 3η ομάδα Α’ φάσης με την 6η ομάδα Β’ φάσης
Ζευγάρι Δ: 4η ομάδα Α’ φάσης με την 5η ομάδα Β’ φάσης
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Στην ημιτελική φάση του Πρωταθλήματος Α1 Ανδρών κ18 προκρίνονται οι ομάδες που θα
συμπληρώσουν 2 νίκες ο ένας έναντι του άλλου σε εναλλάξ αγώνες εντός και εκτός έδρας,
αρχίζοντας από μηδενική βάση με πλεονέκτημα έδρας της ομάδας που κατατάγηκε
ψηλότερα στην βαθμολογία της Β΄Φάσης του Πρωταθλήματος.

(β)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ PLAY-OFFS Α2 κατηγορίας

Με βάση την κατάταξη των ομάδων στην Β’ Φάση του Πρωταθλήματος, η ομάδα που θα
καταλάβει την 3η θέση θα αγωνιστεί με την ομάδα που θα καταλάβει την 6η θέση (ζευγάρι
Α), η ομάδα που θα καταλάβει την 4η θέση θα αγωνιστεί με την ομάδα που θα καταλάβει
την 5η θέση (ζευγάρι Β), σε αγώνες όπου οι αντίπαλοι θα πρέπει να συμπληρώνουν 2 νίκες
ο ένας έναντι του άλλου αρχίζοντας από μηδενική βάση (δεν προσμετρούν οι νίκες που
σημείωσαν οι ομάδες στην Β΄Φάση του Πρωταθλήματος). Οι ομάδες που κατέλαβαν τις
θέσεις 1 και 2 στην Β φάση, προκρίνονται αυτόματα στην ημιτελική φάση.
Ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που κατείχε την ψηλότερη θέση
έναντι του αντιπάλου της στην τελική βαθμολογία της B΄Φάσης του Πρωταθλήματος. Ο
επόμενος αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που κατείχε την χαμηλότερη θέση
και ούτω καθεξής μέχρι την συμπλήρωση των δύο νικών.
Στην Ημιτελική φάση προκρίνονται οι ομάδες που θα συμπληρώσουν πρώτες δύο νίκες.

(γ)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ PLAY-OFFS B κατηγορίας

Με βάση την κατάταξη των ομάδων στην Β’ Φάση του Πρωταθλήματος, η ομάδα που θα
καταλάβει την 3η θέση θα αγωνιστεί με την ομάδα που θα καταλάβει την 6η θέση (ζευγάρι
Α), η ομάδα που θα καταλάβει την 4η θέση θα αγωνιστεί με την ομάδα που θα καταλάβει
την 5η θέση (ζευγάρι Β), σε αγώνες όπου οι αντίπαλοι θα πρέπει να συμπληρώνουν 2 νίκες
ο ένας έναντι του άλλου αρχίζοντας από μηδενική βάση (δεν προσμετρούν οι νίκες που
σημείωσαν οι ομάδες στην Β΄Φάση του Πρωταθλήματος). Οι ομάδες που κατέλαβαν τις
θέσεις 1 και 2 στην Β φάση, προκρίνονται αυτόματα στην ημιτελική φάση. Η ομάδα που
κατέλαβε την θέση 7, δεν θα αγωνιστεί περαιτέρω.
Ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που κατείχε την ψηλότερη θέση
έναντι του αντιπάλου της στην τελική βαθμολογία της B΄Φάσης του Πρωταθλήματος. Ο
επόμενος αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που κατείχε την χαμηλότερη θέση
και ούτω καθεξής μέχρι την συμπλήρωση των δύο νικών.
Στην Ημιτελική φάση προκρίνονται οι ομάδες που θα συμπληρώσουν πρώτες δύο νίκες
~7~
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Δ΄ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
(α)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ PLAY-OFFS Α1 κατηγορίας

Η νικήτρια ομάδα του Ζευγαριού Α (1-8) της προημιτελικής φάσης της Α1 κατηγορίας, θα
αντιμετωπίσει την νικήτρια του Ζευγαριού Δ (4-5) και η νικήτρια ομάδα του Ζευγαριού Β
(2-7) της προημιτελικής φάσης, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα του Ζευγαριού Γ (36), σε αγώνες όπου οι αντίπαλοι θα πρέπει να συμπληρώσουν 2 νίκες ο ένας έναντι του
άλλου αρχίζοντας από μηδενική βάση.
Ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που κατείχε την ψηλότερη θέση
έναντι του αντιπάλου της στην τελική βαθμολογία της Β΄φάσης του Πρωταθλήματος. Ο
επόμενος θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που κατείχε την χαμηλότερη θέση και ούτω
καθεξής μέχρι την συμπλήρωση των δύο νικών.
Στην τελική φάση προκρίνονται οι ομάδες που θα συμπληρώσουν πρώτες δύο νίκες.

(β)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ PLAY-OFF Α2 κατηγορίας

Οι νικήτριες ομάδες των προημιτελικών της Γ’ Φάσης, θα αγωνιστούν σε αγώνες όπου οι
αντίπαλοι θα πρέπει να συμπληρώνουν 2 νίκες ο ένας έναντι του άλλου αρχίζοντας από
μηδενική βάση (δεν προσμετρούν οι νίκες που σημείωσαν οι ομάδες στην Β΄Φάση του
Πρωταθλήματος), ως ακολούθως:
1η θέση στην Β’ φάση vs Νικητής ζευγαριού Β προημιτελικής φάσης
2η θέση στην Β’ φάση vs Νικητής ζευγαριού Α προημιτελικής φάσης
Ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που κατείχε την ψηλότερη θέση
έναντι του αντιπάλου της στην τελική βαθμολογία της Β΄Φάσης του Πρωταθλήματος. Ο
επόμενος αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που κατείχε την χαμηλότερη θέση
και ούτω καθεξής μέχρι την συμπλήρωση των δύο νικών.
Στην τελική φάση προκρίνονται οι ομάδες που θα συμπληρώσουν πρώτες δύο νίκες.
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(γ)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ PLAY-OFF Β κατηγορίας

Οι νικήτριες ομάδες των προημιτελικών της Γ’ Φάσης, θα αγωνιστούν σε αγώνες όπου οι
αντίπαλοι θα πρέπει να συμπληρώνουν 2 νίκες ο ένας έναντι του άλλου αρχίζοντας από
μηδενική βάση (δεν προσμετρούν οι νίκες που σημείωσαν οι ομάδες στην Β΄Φάση του
Πρωταθλήματος), ως ακολούθως:
1η θέση στην Β’ φάση vs Νικητής ζευγαριού Β προημιτελικής φάσης
2η θέση στην Β’ φάση vs Νικητής ζευγαριού Α προημιτελικής φάσης
Ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που κατείχε την ψηλότερη θέση
έναντι του αντιπάλου της στην τελική βαθμολογία της Β΄Φάσης του Πρωταθλήματος. Ο
επόμενος αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που κατείχε την χαμηλότερη θέση
και ούτω καθεξής μέχρι την συμπλήρωση των δύο νικών.
Στην τελική φάση προκρίνονται οι ομάδες που θα συμπληρώσουν πρώτες δύο νίκες.
Ε΄ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
(α)

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ PLAY-OFF Α1 κατηγορίας

Στην τελική φάση των αγώνων οι ομάδες θα αγωνιστούν οι νικήτριες ομάδες της
ημιτελικής φάσης, σε αγώνες όπου οι αντίπαλοι θα πρέπει να συμπληρώσουν 2 νίκες ο
ένας έναντι του άλλου αρχίζοντας από μηδενική βάση. Ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται
στην έδρα της ομάδας που κατείχε την ψηλότερη θέση έναντι του αντιπάλου της στην
τελική βαθμολογία της Β΄φάσης του πρωταθλήματος. Ο επόμενος αγώνας θα διεξάγεται
στην έδρα της ομάδας που κατείχε την χαμηλότερη θέση και ούτω καθεξής μέχρι την
συμπλήρωση των δυο νικών για την ανάδειξη της Πρωταθλήτριας ομάδας U18
Ανδρών Α1 Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

(β)

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ PLAY-OFF Α2 κατηγορίας

Στην τελική φάση των αγώνων οι ομάδες θα αγωνιστούν οι νικήτριες ομάδες της
ημιτελικής φάσης, σε αγώνες όπου οι αντίπαλοι θα πρέπει να συμπληρώσουν 2 νίκες ο
ένας έναντι του άλλου αρχίζοντας από μηδενική βάση. Ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται
στην έδρα της ομάδας που κατείχε την ψηλότερη θέση έναντι του αντιπάλου της στην
τελική βαθμολογία της Β΄φάσης του πρωταθλήματος. Ο επόμενος αγώνας θα διεξάγεται
στην έδρα της ομάδας που κατείχε την χαμηλότερη θέση και ούτω καθεξής μέχρι την
συμπλήρωση των δυο νικών για την ανάδειξη της Πρωταθλήτριας ομάδας U18
Ανδρών Α2 Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
~9~
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(β)

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ PLAY-OFF Β κατηγορίας

Στην τελική φάση των αγώνων οι ομάδες θα αγωνιστούν οι νικήτριες ομάδες της
ημιτελικής φάσης, σε αγώνες όπου οι αντίπαλοι θα πρέπει να συμπληρώσουν 2 νίκες ο
ένας έναντι του άλλου αρχίζοντας από μηδενική βάση. Ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται
στην έδρα της ομάδας που κατείχε την ψηλότερη θέση έναντι του αντιπάλου της στην
τελική βαθμολογία της Β΄φάσης του πρωταθλήματος. Ο επόμενος αγώνας θα διεξάγεται
στην έδρα της ομάδας που κατείχε την χαμηλότερη θέση και ούτω καθεξής μέχρι την
συμπλήρωση των δυο νικών για την ανάδειξη της Πρωταθλήτριας ομάδας U18
Ανδρών Β Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

4.2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

(α) Η κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να δηλώνει στο φύλλο αγώνος μέχρι 12
καλαθοσφαιριστές.
(β) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι καλαθοσφαιριστές γεννηθέντες από την 1η Ιανουαρίου
2002 και εντεύθεν.
(γ) Tα σωματεία υποχρεούνται να αποστείλουν στην ΚΟΚ, την ονομαστική κατάσταση των
καλαθοσφαιριστών τους, το αργότερο μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2019.

5.

ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε αγώνα, κατ’ ελάχιστον 2 σύνολα εμφανίσεων
έκαστος, μια ανοικτό χρώμα και μία με σκούρο χρώμα.
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 αλλάξει
στολή η φιλοξενούμενη ομάδα, ενώ εάν έχουν και οι δύο σκουρόχρωμο, τότε υποχρεούται
να αλλάξει στολή η γηπεδούχος ομάδα.
Κατά τα λοιπά, αναφορικά με την αθλητική ενδυμασία των ομάδων εφαρμόζονται οι Περί
Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί. Τα χρώματα που αγωνίζεται η κάθε ομάδα,
αποστέλλεται από όλα τα σωματεία προς την ΚΟΚ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
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6.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Οι αγωνιστικές ημερομηνίες καθορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και ως
τέτοιες θεωρούνται όλες οι μέρες της εβδομάδας. Κύρια ημέρα διεξαγωγής των αγώνων
του πρωταθλήματος, θα είναι το Σάββατο.
Η έναρξη του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών κ18 2018-2019, προγραμματίζεται στις 21
Σεπτεμβρίου 2019.

7.

ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η ώρα έναρξης των αγώνων των Πρωταθλημάτων καθορίζεται, από την Επιτροπή
Πρωταθλημάτων η οποία δύναται να τροποποιήσει έγκαιρα την αρχικά καθορισθείσα ώρα
έναρξης ενός αγώνα.

8.

ΑΝΑΒΟΛΗ, ΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

Σε περίπτωση αναβολής ο αγώνας ορίζεται εκ νέου από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων.
Σε περίπτωση είτε μη έναρξης είτε διακοπής αγώνα, τότε εφαρμόζονται ανάλογα της κάθε
περίπτωσης τα σχετικά άρθρα των Περί Πρωταθλημάτων Κανονισμών και του
Καταστατικού της Κ.Ο.Κ.

9. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Τα έξοδα και οι αντιμισθίες αγώνα (διαιτησίας, γραμματεία και κομισάριου εάν οριστεί) θα
πληρώνονται από το γηπεδούχο σωματείο στο καθορισμένο μέλος της γραμματείας του
αγώνα (σημειωτή), πριν από την έναρξη του αγώνα. Στην περίπτωση καθυστέρησης ή μη
καταβολής των εξόδων το σωματείο παραπέμπεται στον Αθλητικό Δικαστή της ΚΟΚ.
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10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
α)
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Κ.Ο.Κ. αγώνας ο οποίος έγινε ακόμη και κατά
παράβαση του Καταστατικού ή των Επισήμων Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης της FIBA
θεωρείται έγκυρος, επιτρέπεται δε ένσταση κατά του κύρους ή του αποτελέσματος τούτου
ΜΟΝΟΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
(1)
Λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου συνέπεια μη τήρησης των Περί
Πρωταθλημάτων Κανονισμών. (Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να γίνονται απαραίτητα πριν
την έναρξη του αγώνα)
(2)
Λόγω αντικανονικής συμμετοχής καλαθοσφαιριστή - Πλαστοπροσωπείας από
καλαθοσφαιριστή.
(3)

Λόγω αντικανονικής διακοπής αγώνα.

(4)
Λόγω κακής εφαρμογής ή παράβασης οποιουδήποτε ΕΚ των Επισήμων
Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης της FIBA. Με τον όρο «κακή εφαρμογή» δεν εννοούνται
περιπτώσεις, που αφορούν στην κρίση διαιτητή σε αποφάσεις του.
(β) Σε περίπτωση υποβολής ένστασης πάνω στο φύλλο αγώνα, οι διαιτητές και οι
κομισάριοι οφείλουν με το τέλος του αγώνα, να υποβάλουν γραπτώς τις εμπεριστατωμένες
παρατηρήσεις τους στην Κ.Ο.Κ. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται από την
Επιτροπή Διαιτησίας οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Λειτουργίας της Επιτροπής
Διαιτησίας.
(γ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού.

11. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
α) Η Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΚ ορίζει τους διαιτητές, τα μέλη της γραμματείας, τους
κομισάριους και τους παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων σύμφωνα με τους σχετικούς
Κανονισμούς.
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(β) Τα καθήκοντα των αρχών αγώνων καθορίζονται λεπτομερώς στους ειδικούς
κανονισμούς λειτουργίας της Ε.Δ και της FIBA. Τυχόν απόκλιση από τα καθήκοντα που
προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς καθιστά τις αρχές αγώνων υπόλογους στην
Ε.Δ. η οποία οφείλει να εξετάσει τα περιστατικά κάθε υπόθεσης και, κατά την κρίση της,
να επιβάλει τις προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς Διαιτησίας κυρώσεις/ποινές. τις
προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς Διαιτησίας κυρώσεις/ποινές.

12. ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ–ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
(α) Οι ομάδες οφείλουν να επιδίδουν σαράντα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα
συμπληρωμένο στο διαιτητή του αγώνα το ειδικό έντυπο της ΚΟΚ με τα στοιχεία που
χρειάζονται για τη συμπλήρωση κατάρτιση του φύλλου αγώνος.
(β) Ο Α’ διαιτητής κάθε αγώνα οφείλει να αποστείλει προσωπικά το φύλλο αγώνα στα
γραφεία της Κ.Ο.Κ., με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αργότερο την
επόμενη μέρα του αγώνα. Επίσης ο Α’ διαιτητής οφείλει να ειδοποιά τηλεφωνικώς τη
γραμματεία της Κ.Ο.Κ. το πρωί της επόμενης και να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των
αγώνων που διαιτήτευσε. Ο Α’ Διαιτητής οφείλει να παραδώσει τα πρωτότυπα φύλλα
αγώνος στα γραφεία της ΚΟΚ το αργότερο εντός 48 ωρών από την ώρα λήξης του αγώνα
που διαιτήτευσε.
(γ) Σε περίπτωση υποβολής ένστασης πάνω στο φύλλο αγώνα, οι διαιτητές οφείλουν μέσα
σε 48 ώρες να υποβάλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις/σχόλια/καταγγελίες τους στην
Κ.Ο.Κ.
(δ) Οι παρατηρήσεις/σχόλια των διαιτητών στο φύλλο αγώνος πρέπει να είναι σαφείς,
ευανάγνωστες και περιεκτικές.

13. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι διαιτητές πρέπει να τηρούν χωρίς παρέκκλιση τους Κανονισμούς περί πειθαρχικού
ελέγχου που απορρέουν από τoυς Κανονισμούς της Ε.Δ το Καταστατικό της ΚΟΚ και τους
Κανονισμούς της FIBA, που αφορούν μεταξύ άλλων, την αθλητοπρεπή και κόσμια
συμπεριφορά των αθλητών, των προπονητών και των συνοδών που βρίσκονται στους
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πάγκους των ομάδων, των φιλάθλων καθώς και τη ρίψη εντός του αγωνιστικού χώρου
αντικειμένων, τη χρήση φωτοβολίδων ή κροτίδων και την είσοδο φιλάθλων στον
αγωνιστικό χώρο.
Περιστατικά/γεγονότα που διασάλευσαν την ομαλή και μέσα σε αθλητοπρεπή πλαίσια
διεξαγωγή συγκεκριμένου αγώνα πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό και τους
Κανονισμούς Λειτουργίας της Επιτροπής Διαιτησίας χωρίς καμία εξαίρεση να
καταγγέλλονται από τους διαιτητές και τον κομισάριο στην ΚΟΚ. Στις περιπτώσεις αυτές
οι διαιτητές και ο κομισάριος καταρτίζουν εμπεριστατωμένη έκθεση τόσο για τα γεγονότα
όσο και για τις δικές τους ενέργειες την οποία οφείλουν να αποστείλουν στα γραφεία της
ΚΟΚ, μετά την λήξη του αγώνα.
Η Γραμματεία της Ομοσπονδίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαιτητές και
κομισάριο να αποστείλουν τυχόν έκθεσή τους εντός πιο σύντομης προθεσμίας. Σε τέτοια
περίπτωση οι διαιτητές και ο κομισάριος υποχρεούνται να συμμορφωθούν με την εν λόγω
οδηγία.
Σε περίπτωση διακοπής αγώνα ή αποβολής καλαθοσφαιριστή ο Α’ διαιτητής ενημερώνει
προκαταρκτικά τη γραμματεία της Κ.Ο.Κ. τηλεφωνικώς μέχρι τις 10 το πρωί της επόμενης
μέρας.
Ο προπονητής και o Βοηθός προπονητής των ομάδων, έχουν υποχρέωση να
παρουσιάσουν στον Α’ διαιτητή του αγώνα (ή στον κομισάριο του αγώνα εάν υπάρχει
ορισμένος), 40 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα, την άδεια προπονητή (με το
ανάλογο επίπεδο) η οποία εκδίδεται από την ΚΟΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό
καταγράφεται στο φύλλο αγώνα και παραπέμπεται στον Αθλητικό Δικαστή της ΚΟΚ, βάση
του Άρθρου 2 (ιδ) (iii) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΚ. Τα σωματεία δεν έχουν
δικαίωμα να αγωνιστούν, χωρίς την παρουσία A’ προπονητή στον πάγκο της ομάδας τους.

14. ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
14.1 Δυνάμει των Περί Πρωταθλημάτων Γενικών Κανονισμών της Κ.Ο.Κ. σε περίπτωση
μη προσέλευσης του Γυμνασίαρχου τα καθήκοντά του τα αναλαμβάνει ο κομισάριος. Στην
απουσία και του κομισάριου τα σχετικά καθήκοντα αναλαμβάνει ο Α’ διαιτητής.

~ 14 ~

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ U18 ΑΝΔΡΏΝ Α1, Α2 ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019-2020

14.2 Βάσει των Περί Πρωταθλημάτων Γενικών Κανονισμών, σε περίπτωση που δεν
παρουσιαστούν και οι 3 (τρεις) διαιτητές που ορίσθηκαν να διαιτητεύσουν ένα αγώνα, ο
κομισάριος ή παρόντα μέλη της Ε.Δ. δικαιούνται να προβούν σε αναπλήρωση των μη
παρουσιασθέντων διαιτητών χρησιμοποιώντας άλλους διαιτητές εγγεγραμμένους στο
επίσημο Μητρώο Διαιτητών της ΚΟΚ.
Ο αγώνας δύναται να αρχίσει και με δύο διαιτητές, εφ’ όσον τούτοι αναλαμβάνουν την
ευθύνη της διεύθυνσης του. Κατά το πρώτον δεκάλεπτο του αγώνα επιτρέπεται να
εισέλθει στον αγώνα και τρίτος διαιτητής. Σε μια τέτοια περίπτωση ο αρχαιότερος
διαιτητής από αυτούς που ξεκίνησαν τον αγώνα εξακολουθεί να θεωρείται ως ο Α’ μέχρι
το τέλος του αγώνα έστω και αν αρχικά είχε ορισθεί ως δεύτερος ή τρίτος.
Σε περίπτωση που οι δύο διαιτητές δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη διεύθυνσης του αγώνα
αυτός αναβάλλεται.
14.3 Σε περίπτωση τραυματισμού ενός εκ των διαιτητών κατά τη διάρκεια του αγώνα εφ’
όσον δεν υπάρχει αναπληρωματικός ορισθείς από την Ε.Δ. τότε οι άλλοι δύο (2) διαιτητές
υποχρεούνται να συνεχίσουν μέχρι την κανονική λήξη του αγώνα.
14.4 Δυνάμει των Περί Πρωταθλημάτων Γενικών Κανονισμών της Κ.Ο.Κ., σε
περίπτωση που δεν παρουσιαστεί ένα ή περισσότερα από τα ορισθέντα από την Ε.Δ. μέλη
της γραμματείας, ο κομισάριος και στην απουσία αυτού παρόντα μέλη της Ε.Δ. δύνανται
να προβούν σε αναπλήρωσή του χρησιμοποιώντας κριτές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι
στο επίσημο Μητρώο Κριτών της ΚΟΚ. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστούν ή δεν
υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) κριτές (εγγεγραμμένοι στο επίσημο μητρώο της ΚΟΚ)
δεκαπέντε λεπτά μετά την καθορισμένη έναρξη του αγώνα, αυτός αναβάλλεται.
14.5 Η μη προσέλευση διαιτητή ή μέλους της γραμματείας σε αγώνα σημειώνεται από
Διαιτητή που εκτελεί χρέη Α’ Διαιτητή στο φύλλο αγώνος και το θέμα παραπέμπεται στην
Επιτροπή Διαιτησίας.
14.6 Οι διαιτητές και τα μέλη της γραμματείας πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο 60 λεπτά
τουλάχιστον πριν την έναρξη του αγώνα που θα διευθύνουν.
14.7 Η Επιτροπή Διαιτησίας, αν κρίνει σκόπιμο, δύναται να ορίσει
αναπληρωματικό διαιτητή.
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15. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
(α) Με βάση τους Περί Πρωταθλημάτων Γενικούς Κανονισμού της Κ.Ο.Κ., σε περίπτωση
βλάβης των ηλεκτρονικών πινάκων τα γηπεδούχα Σωματεία πρέπει να διαθέτουν
χρονόμετρα για τον αγώνα, φύλλα αγώνος, σφυρίχτρες, πινακίδες για την επισήμανση
των σφαλμάτων των παικτών και πίνακα αναγραφής του αποτελέσματος.
(β) Κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο οφείλει να θέτει στη διάθεση του διαιτητή
εγκεκριμένη από την ΚΟΚ μπάλα σε καλή κατάσταση.

μία

(γ) Εγκεκριμένη μπάλα για τη αγωνιστική περίοδο 2019-2020 είναι η TF1000 size 7, της
Spalding.
16. ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ DOPING
(α) Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να φροντίσουν για τη συνεχή παρουσία γιατρού
ή νοσοκόμου, στο γήπεδο και να έχουν διαθέσιμο χώρο για ιατρείο και πλήρες
φαρμακείο. Τα στοιχεία και η ανάλογη ταυτότητα του γιατρού ή νοσοκόμου (σχετικό
αντίγραφο ιδιότητας), θα πρέπει να παρουσιάζονται στον Α’ διαιτητή του αγώνα, 40 λεπτά
πριν από την έναρξη του αγώνα.
(β) Κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος θα εφαρμόζονται οι Κανονισμοί Αντιντόπινγκ
της Κ.Ο.Κ. καθώς και οι σχετικοί Κανονισμοί του Κ.Ο.Α., της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αντιντόπινγκ (WADA), καθώς
και οι σχετικοί περί αντιντόπινγκ Νόμοι και Κανονισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Συναφώς, επισύρεται η προσοχή των διαγωνιζομένων Σωματείων ότι υποχρεούνται όπως
συμμορφώνονται με τους Κανονισμούς αυτούς και συνεργάζονται με τις υποδείξεις των
υπευθύνων του Doping Control.
17. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΧΩΡΟ
(α) Απαγορεύεται αυστηρά η παρουσία μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στον αγωνιστικό
χώρο. Επίσης απαγορεύεται η παρουσία εντός του αγωνιστικού χώρου μελών του Δ.Σ της
Ομοσπονδίας υπό οποιανδήποτε ιδιότητα, και των μελών των Επιτροπών της ΚΟΚ,
εξαιρουμένου του Προέδρου της ΚΟΚ.
Μέσα στον αγωνιστικό χώρο μπορούν να παρευρίσκονται μόνο οι αρχές του αγώνα ο
γυμνασίαρχος, ο γιατρός του γηπέδου, και τα άτομα της αποστολής των ομάδων.
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Τα σωματεία που παραβαίνουν τις πρόνοιες του παρόντος εδαφίου θα παραπέμπονται από
το Δ.Σ. στον Αθλητικό Δικαστή για τις σχετικές κυρώσεις
Μη τηρουμένων των πιο πάνω προνοιών ο Α‘ διαιτητής, δύνανται να αρνηθεί να ξεκινήσει
ένας αγώνας ή/και να διακόψει αυτόν οριστικά εάν παρευρίσκονται μη διαπιστευμένα ή/και
μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εντός του αγωνιστικού χώρου.

18. ΧΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΕΦΦΕ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
(α) Η χρησιμοποίηση ηχητικών εφέ κατά τη διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται.
Επιτρέπεται μόνο πριν την έναρξη του αγώνα κατά την διάρκεια του ημιχρόνου και των
time–outs.
(β) H χρησιμοποίηση τυμπάνων και/ή λοιπών μουσικών οργάνων και/ή οργάνων και
αντικειμένων που προκαλούν θόρυβο και/ή ενόχληση πίσω από τους πάγκους των ομάδων
απαγορεύεται. Απαγορεύεται επίσης φίλαθλοι να ευρίσκονται πίσω από τους πάγκους των
ομάδων και να παρενοχλούν. Τυχόν εκδήλωση τέτοιων περιστατικών κατά παράβαση του
εδαφίου αυτού κατά τη διάρκεια του αγώνα θα αναφέρονται από τον A’ Διαιτητή ή/και
κομισάριο στη σχετική του έκθεση για τα περαιτέρω.
(γ) Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση τηλεβόων, ντουντούκων, κόρνων αέρος ή άλλου
παρόμοιου εξοπλισμού που παράγει ήχο, σε οποιοδήποτε σημείο της κερκίδας του
γηπέδου. Ο κομισάριος όπου διαπιστώσει τέτοιο γεγονός διακόπτει τον αγώνα προσωρινά,
μέχρι να απομακρυνθούν από την κερκίδα τα αντικείμενα αυτά ή/και οι κάτοχοι τους, σε
συνεργασία με το γηπεδούχο σωματείο και τον Γυμνασίαρχο του αγώνα.

19. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Απαγορεύεται η έκδοση ανακοινώσεων και/ή οι δηλώσεις προπονητών, παραγόντων,
διαιτητών, κομισάριων, κριτών, καλαθοσφαιριστών, μελών των Διοικήσεων των
Σωματείων Μελών της Κ.Ο.Κ. και των ιδίων των Σωματείων Μελών της Κ.Ο.Κ. εναντίον
της διαιτησίας και/ή μελών της διοικήσεως της Ομοσπονδίας και/ή των Επιτροπών αυτής
που έχουν αντιαθλητικό και εμπρηστικό περιεχόμενο και οι οποίες θίγουν το κύρος των
φορέων της ΚΟΚ και/ή προσβάλλουν το άθλημα της καλαθόσφαιρας. Η γραμματεία της
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Ομοσπονδίας δεν θα αποδέχεται γραπτές οδηγίες από άτομα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί
από το σωματείο τους ότι έχουν δικαίωμα υπογραφής. Προφορικές οδηγίες ή οδηγίες μέσω
τηλεφώνου δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής θα
παραπέμπονται από το Ε.Σ ή το Δ.Σ. της ΚΟΚ στη Δικαστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας
για επιβολή κυρώσεων.

«Καλή Επιτυχία» σε όλους

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Παν γνήσιο αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης φέρει την σφραγίδα της
Ομοσπονδίας.

~ 18 ~

