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-1Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Τ.Ο.Κ. έχοντας υπόψη τους Κανονισμούς
και τις αποφάσεις του για τη διοργάνωση από τη ΣΤΟΚ Παγκύπριου
Τουρνουά Πρωταθλητριών ομάδων Ακαδημιών:ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες του 6ου Ευθυμιάδειου Παγκύπριου Τουρνουά
Πρωταθλητριών ομάδων Ακαδημιών για το 2016-2017, στο οποίο θα
συμμετάσχουν οι πιο κάτω Πρωταθλήτριες ομάδες Ακαδημιών των
Ομοσπονδιών μελών της ΣΤΟΚ:1.
2.
3.
4.
1. ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Οι συναντήσεις του Τουρνουά Πρωταθλητριών Ακαδημιών θα
καθορισθούν με κλήρωση. Το Τουρνουά θα διεξαχθεί στα δύο στάδια
των Κοινοτήτων Κακοπετριάς ή/και Κοράκου. Η επαρχία Λευκωσίας
– Κερύνειας θα αντιπροσωπευτεί με δύο Ακαδημίες, το ίδιο και η
επαρχία Λάρνακας – Αμμοχώστου θα αντιπροσωπευτεί με δύο
Ακαδημίες.
(1) Οι τρείς Ακαδημίες, θα διεξαγάγουν μεταξύ τους αγώνες για να
αναδειχθεί η Πρωταθλήτρια.
(2) Η Δευτεραθλήτρια του Τουρνουά θα είναι η δεύτερη στη σειρά
κατάταξης.
(3) Η Τριταθλήτρια του Τουρνουά θα είναι η τρίτη στη σειρά
κατάταξης.
2. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γήπεδα όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του Τουρνουά, είναι τα δύο
στάδια των Κοινοτήτων Κακοπετριάς ή/και Κοράκου.
3. ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ
Στην περίπτωση στην οποία τα χρώματα της στολής των
διαγωνιζομένων ομάδων είναι τα ίδια ή παρεμφερή, υποχρεούνται σε
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-2αλλαγή ανά ένα ημίχρονο κάθε ομάδα, εκτός εάν συμφωνηθεί
διαφορετικά μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων.
Οι στολές των τερματοφυλάκων πρέπει να είναι χρώματος
διαφορετικού από τα χρώματα των υπολοίπων ποδοσφαιριστών των
ομάδων τους.
4. ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΦΑΝΕΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Οι ποδοσφαιριστές των διαγωνιζομένων ομάδων, πρέπει να φέρουν
στις φανέλες τους, σ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα, τον ίδιο αριθμό τον
οποίον έφεραν κατά την έναρξη του αγώνα, απαγορευμένης της
αλλαγής του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το ίδιο ισχύει και για τους
αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές.
5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Οι διαιτητές των αγώνων, θα οριστούν από τη ΣΤΟΚ σε συνεννόηση
με την Ομοσπονδία της ΠΑΟ, η οποία και θα διοργανώσει φέτος το
Τουρνουά και το οποίο είναι αφιέρωμένο στη μνήμη του πρώην
Προέδρου της και για χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΣΤΟΚ, αείμνηστου Πέτρου Ευθυμιάδη.
6. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Όλα τα έξοδα μετακίνησης, θα βαρύνουν εξολοκλήρου τα
μετακινούμενα Σωματεία.
7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ
Επιτρέπεται σ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα, η αντικατάσταση μέχρι
και πέντε ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα. Απαγορεύεται ρητά η
επανασυμμετοχή κατά τη διάρκεια του αγώνα, οποιουδήποτε από
τους αντικατασταθέντες ποδοσφαιριστές
Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής πρέπει να λαμβάνει
γνώση για τα ονόματα επτά αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών κατ΄
ανώτατον όριο, από τους οποίους θα επιλεγούν πέντε. Τα ονόματα των
εν λόγω επτά ποδοσφαιριστών, πρέπει να καταγραφούν στο φύλλο
αγώνα.
Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή που αποβάλλεται από
το διαιτητή.
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-38.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

Στον περιφραγμένο χώρο του σταδίου, κατά τη διάρκεια των
αγώνων, επιτρέπεται η παραμονή, μόνο στα πιο κάτω πρόσωπα:
α) Στον ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτή του αγώνα ή και σε ένα ειδικά
εκπαιδευμένο νοσηλευτή από κάθε ομάδα
β) Στον έφορο κάθε ομάδας
γ) Στον προπονητή και στο βοηθό του, για κάθε ομάδα
δ) Σε ένα Φυσιοθεραπευτή από κάθε ομάδα
ε) Στο διερμηνέα τυχόν αλλοδαπού προπονητή, εφόσον αυτός αγνοεί
την ελληνική γλώσσα
στ) Στους ειδικά διορισμένους παρατηρητές
ζ) Στους φωτογράφους επίσημων Πρακτορείων Τύπου, στα μέλη
Τηλεοπτικών ή Ραδιοφωνικών συνεργείων, εφ΄ όσον από το χώρο
αυτό είναι δυνατή η άσκηση του έργου τους
η) Σε έξι νεαρά πρόσωπα επιφορτισμένα με την επαναφορά της
μπάλας όταν βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο
θ) Σ΄ ένα εκπρόσωπο από κάθε Ομοσπονδία στην οποία ανήκει η
ομάδα που διαγωνίζεται και στα 12 μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΣΤΟΚ.
Σε όλους που δικαιούνται είσοδο και παραμονή στον περιφραγμένο
χώρο του σταδίου, απαγορεύεται να καθοδηγούν με λόγια ή
συστάσεις εν γένει με οποιονδήποτε τρόπο τους ποδοσφαιριστές, εκτός
από τον προπονητή της κάθε ομάδας, ο οποίος θα κινείται μόνο στον
καθορισμένο χώρο του. Για το σκοπό εξασφαλίσεως της ακριβούς
εφαρμογής του Κανονισμού αυτού, ο υπεύθυνος κάθε ομάδας οφείλει
να παραδίδει στο Γυμνασίαρχο πριν από την έναρξη του αγώνα, τα
ονόματα και την ιδιότητα των ατόμων τα οποία έχουν δικαίωμα
παραμονής μέσα στον περιφραγμένο χώρο.
Στους αγώνες θα πρέπει απαραίτητα να παρευρίσκεται ένας ειδικά
εκπαιδευμένος νοσηλευτής, αλλιώς δεν θα αρχίζουν οι αγώνες.
Ευθύνη για την παρουσία των ειδικά εκπαιδευμένων νοσηλευτών στα
γήπεδα, θα έχει η διοργανώτρια Ομοσπονδία της ΠΑΟ.
9. ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΗ
Απαγορεύεται η αθλοθέτηση οποιουδήποτε αγώνα του Τουρνουά με
Κύπελλο, μετάλλια ή άλλα έπαθλα, χωρίς την έγκριση της ΣΤΟΚ.
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-4Νοείται ότι η ΣΤΟΚ τότε μόνο θα εγκρίνει την αθλοθέτηση εάν η αξία
της αθλοθέτησης δεν θα είναι χαμηλότερη από €70.
10. ΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη ή
από τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων, θα αποφασίζεται επί τόπου
από καθορισμένη τριμελή επιτροπή η οποία έχει εγκριθεί από τη
ΣΤΟΚ.
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ημερομηνίες διεξαγωγής του Τουρνουά είναι η 29η ή/και 30η Απριλίου
2017.
12. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ποδοσφαιριστών,
οι οποίοι κατέχουν ποδοσφαιρική ταυτότητα της ΚΟΠ με το Σωματείο
τους, και έχουν γεννηθεί από την 1.1.2000 και μετά.
Νοείται ότι η κάθε Πρωταθλήτρια Ακαδημία που θα λάβει μέρος στο
Τουρνουά, θα πρέπει εκ των προτέρων να καταθέσει στη ΣΤΟΚ,
κατάλογο μέχρι και 20 ποδοσφαιριστών της, στον οποίο να
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός μητρώου ΚΟΠ, ο αριθμός
πολιτικής ταυτότητας και η ημερομηνία γέννησης του κάθε ενός και οι
οποίοι θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σ΄ αυτό, για σκοπούς ελέγχου.
Δεν δικαιούνται συμμετοχή και όσοι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν με
οποιαδήποτε άλλη ομάδα της ΣΤΟΚ την περίοδο 2016 – 2017.
Σωματείο δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστές της
ΚΟΠ. Ποδοσφαιριστής της ΚΟΠ θεωρείται εκείνος ο οποίος έχει
έστω και μία (1) συμμετοχή σε αγώνα με ομάδα της ΚΟΠ, σε
οποιοδήποτε επίσημο πρωτάθλημα την τελευταία περίοδο (20162017). Επίσης δεν δικαιούνται συμμετοχή οι ποδοσφαιριστές που
έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ
για σοβαρό ή άλλο παράπτωμα.
Σημειώνεται ότι απλή εγγραφή σε φύλλο αγώνα, χωρίς συμμετοχή
στον αγώνα, δεν είναι συμμετοχή.
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-5Επίσης δεν δικαιούνται συμμετοχή σε αγώνα του Τουρνουά και όσοι
αγωνίσθηκαν με οποιαδήποτε άλλη ομάδα της ΣΤΟΚ την περίοδο
2016-2017.
13. ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΥΑ
Οι ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν στους αγώνες του Τουρνουά
έχουν υποχρέωση να έχουν μαζί τους το Ιατρικό Δελτίο του ΑΣΥΑ
(ΚΟΑ). Κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να παρουσιάζει το ιατρικό του
δελτίο στο διαιτητή πριν τον αγώνα, διαφορετικά θα του απαγορεύεται
υποχρεωτικά η συμμετοχή στον αγώνα. Τυχόν συμμετοχή του
ποδοσφαιριστή χωρίς ή με ληγμένο το Ιατρικό Δελτίο, θεωρείται
αντικανονική με όλες τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις.
Για τη Σ.Τ.Ο.Κ.
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