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-1Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σ.Τ.Ο.Κ. έχοντας υπόψη τους
Κανονισμούς και τις αποφάσεις του, για τη διοργάνωση του
Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών, το Καταστατικό, τους Γενικούς
Κανονισμούς Πρωταθλημάτων της ΚΟΠ και της ΣΤΟΚ, καθώς και τους
Διεθνείς Κανονισμούς Παιδιάς :ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες του Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών για το 2017-2018,
διοργάνωση όπου η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και οι ομάδες που
λαμβάνουν μέρος είναι υποχρεωμένες να συμμετάσχουν σε όλους τους
αγώνες της, στο οποίο φέτος θα συμμετάσχουν οι πιο κάτω 11
Πρωταθλήτριες ομάδες των 12 Ομοσπονδιών Μελών της ΣΤΟΚ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Δεν συμμετέχει Πρωταθλήτρια από την Ομοσπονδία ΠΟΕΠΑ
1. ΠΩΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Οι Συναντήσεις του Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών θα
καθορισθούν με κλήρωση και θα διεξαχθούν με το σύστημα του
απλού αποκλεισμού σε ουδέτερα γήπεδα. (Ο ορισμός των γηπέδων
είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΣΤΟΚ)
(1) Ο τελικός όπως και όλοι οι άλλοι αγώνες για την ανάδειξη
της Πρωταθλήτριας Πρωταθλητριών, θα διεξαχθούν με το σύστημα
του απλού αποκλεισμού (Nock-out) με ένα αγώνα μόνο.
Σε
περίπτωση ισοπαλίας, μετά την κανονική λήξη του αγώνα θα
δοθεί παράταση 30 λεπτών (δύο ημίχρονα των 15 λεπτών το
καθένα) και εάν και πάλι υπάρξει ισοπαλία, θα εκτελεσθούν
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-2επανορθωτικά λακτίσματα (πέναλτι) σύμφωνα με τις εκάστοτε
οδηγίες της ΦΙΦΑ για την ανάδειξη νικητή.
(2) Η Δευτεραθλήτρια του Πρωταθλήματος θα είναι η ηττημένη
oμάδα του τελικού.
2. ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Η διεξαγωγή των αγώνων του Πρωταθλήματος θα γίνεται μόνο στα
από τη ΣΤΟΚ εγκεκριμένα κλειστά στάδια.
Τα ουδέτερα γήπεδα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Συνομοσπονδίας και άρα δεν προκύπτουν οι οποιεσδήποτε ευθύνες
σε «γηπεδούχα» Σωματεία. Για τέτοιες περιπτώσεις θα αποφασίζει η
Δικαστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ.
3. ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ
Σε περίπτωση στην οποία τα χρώματα της στολής των
διαγωνιζομένων ομάδων είναι τα ίδια ή παρεμφερή, υποχρεούται σε
αλλαγή η ομάδα «μη γηπεδούχος» με βάση την κλήρωση, 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. Σε περίπτωση στην οποία ποδοσφαιριστής φέρει στολή
χρώματος διαφορετικού από εκείνη της ομάδας του ή φανέλα χωρίς
αριθμούς, θα αποκλείεται από τον αγώνα μέχρι να συμμορφωθεί προς
τις διατάξεις αυτές.
Οι αρχηγοί των ομάδων πρέπει να φέρουν ειδικό διακριτικό σήμα της
ιδιότητας τους αυτής (περιβραχιόνιο).
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.
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-35. ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΄Η ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε λόγω καιρικών συνθηκών ή
άλλης αιτίας, χωρίς υπαιτιότητα των δύο διαγωνιζομένων Σωματείων,
τελείται ή επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη αγωνιστική, αφού
μετατεθούν οι υπόλοιποι αγώνες. ¨ Εν πάσει δε περιπτώσει¨ όχι
αργότερα από δεκαπέντε μέρες από την αναβολή ή τη διακοπή.
Η ευθύνη για τον ορισμό των ημερομηνιών διεξαγωγής των εν λόγω
αγώνων, ανήκει στην Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας.
6. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Οι διαιτητές των αγώνων, θα ορίζονται από την Τεχνική Επιτροπή
Διαιτησίας της ΣΤΟΚ.
Η Τεχνική Επιτροπή θα ορίζει και 4ο διαιτητή, ο οποίος θα εκτελεί
και χρέη Γυμνασιάρχου.
7. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Όλα τα έξοδα μετακίνησης, θα βαρύνουν εξολοκλήρου τα
μετακινούμενα σωματεία.
8. ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Οι τιμές των εισιτηρίων των αγώνων που έχουν εγκριθεί από τον
ΚΟΑ, θα είναι €5 για όλα τα στάδια.
9. Φύλλον Εκκαθαρίσεως Εισπράξεων
Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται σχετικό έντυπο, «Φύλλο
Εκκαθαρίσεως», που θα περιλαμβάνει το σύνολο των εσόδων και
εξόδων και το καθαρό προϊόν ή τη ζημιά.
Τόσον το προϊόν, όσον και η ζημιά, ανήκουν εξολοκλήρου στα
διαγωνιζόμενα Σωματεία, όταν πρόκειται για μονούς αγώνες.
10. ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Τα δικαιώματα διαιτησίας των αγώνων, θα είναι €235 [€70 για το
διαιτητή, από €45 για τους βοηθούς διαιτητές και για τον 4ο διαιτητή
(με χρέη Γυμνασιάρχου) και €30 συνολικά οδοιπορικά].
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-411. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ
Επιτρέπεται σ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα, η αντικατάσταση μέχρι
και τριών 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 έντεκα αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών
κατ΄ ανώτατον όριο, από τους οποίους θα επιλεγούν τρεις. Τα
ονόματα των εν λόγω επτά ποδοσφαιριστών, πρέπει να καταγραφούν
στο φύλλο αγώνα.
Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή που αποβάλλεται
από το διαιτητή.
12. 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,
…/5

-5εκτός 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.
Σημειώνεται ότι σε όλους τους αγώνες οι ομάδες υποχρεούνται να
έχουν ένα ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτή, αλλιώς δεν θα αρχίζει ο
αγώνας.
13. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
Σε περίπτωση ματαίωσης ή διακοπής αγώνα λόγω αποχώρησης από
το γήπεδο μίας από τις διαγωνιζόμενες ομάδες, η μεν αποχωρούσα
θεωρείται ηττημένη, ανεξάρτητα από το μέχρι της στιγμής της
αποχώρησης αποτελέσματος του αγώνα, η δε αντίπαλη ομάδα
θεωρείται νικήτρια.
Πέραν από τα πιο πάνω, ομάδα αποχωρούσα από τον αγώνα πριν τη
λήξη του, παραπέμπεται υποχρεωτικά από το Γενικό Γραμματέα στη
Δικαστική Επιτροπή, για εκδίκαση και επιβολή περαιτέρω
κυρώσεων. Τα ίδια ισχύουν και για την ομάδα η οποία δεν
προσέρχεται σε αγώνα.
14. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ (ΚΙΤΡΙΝΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ)
Ποδοσφαιριστής παρατηρηθείς από διαιτητή και καταγγελθείς στο
Φύλλο Αγώνα κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, υπόκειται στις
ακόλουθες ποινές :α) Σε περίπτωση των δύο πρώτων παρατηρήσεων, αυτόματος
αποκλεισμός από τον αμέσως επόμενο αγώνα πρωταθλήματος
β) Σε περίπτωση περαιτέρω παρατηρήσεων, αυτόματος αποκλεισμός
από τον αμέσως επόμενο αγώνα πρωταθλήματος για κάθε
περίπτωση
γ) Σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης κάρτας στον ίδιο αγώνα,
αυτόματος αποκλεισμός από τον αμέσως επόμενο αγώνα
πρωταθλήματος.
ΝΟΕΙΤΑΙ ότι παρατήρηση που γίνεται κατά τη διάρκεια του ίδιου
αγώνα πριν την αποβολή του ποδοσφαιριστή, δεν λαμβάνεται υπόψη
για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου.
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-6ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή ποινές,
εκτίονται στα Πρωταθλήματα που τις έχουν χρεωθεί οι
ποδοσφαιριστές. Στα Πρωταθλήματα της ΣΤΟΚ, οι ποινές (μόνο οι
κόκκινες κάρτες και ο αποκλεισμός από καταγγελίες) ισχύουν και
συντρέχουν για όλα τα Πρωταθλήματα της, συμπεριλαμβανομένων
των Πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών μελών και μεταφέρονται
από το ένα στο άλλο μέχρι να εκτιθούν. Το ίδιο ισχύει και στην
αντίθετη περίπτωση.
15. ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΗ
Απαγορεύεται η αθλοθέτηση οποιουδήποτε αγώνα του
Πρωταθλήματος με Κύπελλο, μετάλλια ή άλλα έπαθλα, χωρίς την
έγκριση της ΣΤΟΚ.
Νοείται ότι η ΣΤΟΚ τότε μόνο θα εγκρίνει την αθλοθέτηση εάν
αμφότερα τα διαγωνιζόμενα σωματεία δεν έχουν ένσταση και η αξία
της αθλοθέτησης δεν θα είναι χαμηλότερη από €70.
16. ΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη ή
από τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων, θα αποφασίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΟΚ.
17. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Ημερομηνία έναρξης των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζεται η 18η
Απριλίου 2018. Ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων θα είναι 18
Απριλίου, 21 & 22 Απριλίου, 25 Απριλίου και 28 & 29 Απριλίου
2018.
18. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΣΤΟΚ ποδοσφαιριστές με
ημερομηνία έκδοσης δελτίου αθλητικής ταυτότητας ΣΤΟΚ μέχρι την
28η Φεβρουαρίου 2018.
Νοείται ότι η ημερομηνία έκδοσης είναι η ημερομηνία λήψης των
αιτήσεων εγγραφής. 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
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-7περίοδο (2017-2018) εξαιρουμένων των περιπτώσεων που εμπίπτουν
στο σχετικό Κανονισμό της 2ης μεταγραφικής περιόδου. Δεν
δικαιούνται συμμετοχή στο πρωτάθλημα και ποδοσφαιριστές οι
οποίοι παράλληλα είναι και ενεργά μέλη του Συνδέσμου Διαιτητών
Κύπρου και έχουν διαιτητεύσει επίσημους αγώνες πρωταθλήματος
της ΚΟΠ κατά την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο. 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.
Επίσης δεν δικαιούνται συμμετοχή σε αγώνα του πρωταθλήματος και
όσοι αγωνίσθηκαν με οποιαδήποτε άλλη ομάδα της ΣΤΟΚ την
περίοδο 2017-2018, εξαιρουμένων όσων έχουν μεταγραφεί στην
ομάδα τους τη δεύτερη μεταγραφική περίοδο (1η Ιανουαρίου – 31η
Ιανουαρίου 2018).
19. ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΥΑ
Οι ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν στους αγώνες του
πρωταθλήματος, 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.
20. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
Η Δικαστική συγκροτείται και συνεδριάζει σύμφωνα με τις πρόνοιες
του Καταστατικού και των Κανονισμών. Πρωτοβάθμιο δικαστήριο
είναι η Δικαστική Επιτροπή της ΣΤΟΚ και δευτεροβάθμιο
δικαστήριο (Εφετείο) η ΑΔΕΑΠ.
Νοείται ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με έγγραφο μαζί
με το παράβολο των €300 και να φτάνουν στη ΣΤΟΚ μέσα σε 24
ώρες από τη λήξη του αγώνα, εκτός της πλαστοπροσωπίας όπου η
ένσταση θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο σε 72 ώρες από τη
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-8λήξη του, εξαιρουμένων των μη εργάσιμων ημερών. Οι Εφέσεις θα
πρέπει να υποβάλλονται με έγγραφο μαζί με το παράβολο των €500
και να φτάνουν στη ΣΤΟΚ μέσα σε 24 ώρες από την απόφαση του
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.
21. ΕΠΑΘΛΟ
Στη νικήτρια και στη δευτεραθλήτρια του Πρωταθλήματος, εάν
επιχορηγηθούν χρηματικά έπαθλα από τον ΚΟΑ, θα δοθούν ανάλογα.
Για τη Σ.Τ.Ο.Κ.

Δρ. Μαρίνος Κ. Τιμοθέου
Πρόεδρος

Νίκος Γιατρού
Γενικός Γραμματέας

