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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κάθε σωματείο δικαιούται 4 συμμετοχές.

Το σωματείο του Παγκύπριου Πρωταθλητή της προηγούμενης περιόδου δικαιούται

μια επιπλέον συμμετοχή, δηλαδή συνολικά 5.

Στην περίπτωση που σωματείο δεν αποστέλλει όσες ομάδες του αναλογούν, οι κενές

θέσεις δεν παραχωρούνται σε άλλο σωματείο.

Οι ομάδες που συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν τερματίσει στις πρώτες 5 θέσεις του

τοπικού πρωταθλήματος.

Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να φέρουν μαζί τους έγκυρο δελτίο υγείας το οποίο θα τους

ζητηθεί να το παρουσιάσουν στη Γραμματεία των αγώνων.  Για την καλύτερη οργάνωση

των ομάδων και σωματείων, επιτρέπεται η προσκόμιση φωτοαντίγραφου, σφραγισμένου

και υπογραμμένου από τον Γενικό Γραμματέα κάθε σωματείου.  Τα δελτία παραδίδονται

στη Γραμματεία από τον αρχηγό αποστολής κάθε ομάδας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα σωματεία δεν θα δηλώσουν τις ομάδες τους. Η Κ.Ο.ΜΠΟ. καλεί τις τέσσερις

πρώτες ομάδες του κάθε σωματείου και επιπλέον μια ομάδα από το σωματείο της 

παγκύπριας πρωταθλήτριας της περασμένης σεζόν. Θα αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό

μήνυμα προς τα σωματεία. Τα σωματεία θα επικυρώσουν τη συμμετοχή των 

ομάδων τους. 

Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και τα μέλη ομάδας που δεν θα παρουσιαστεί θα 

παραπεμφθούν στην Δικαστική Επιτροπή για παραβίαση των Εσωτερικών Κανονισμών

της Ομοσπονδίας.  Μέλη ομάδας που δεν θα συμμετάσχει ενώ έχει καλεστεί, 

δεν μπορούν να δηλωθούν ως προσθήκες ή αλλαγές σε άλλες ομάδες.

Στην περίπτωση που ομάδα σωματείου δεν θα παρουσιαστεί ενώ είχε καλεστεί, το 

σωματείο μπορεί να αποστείλει την 5η ομάδα της κατάταξης του πρωταθλήματος του.

Το σωματείο της παγκύπριας πρωταθλήτριας, θα μπορεί να αποστείλει την 6η 
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ομάδα στη σειρά κατάταξης του τοπικού πρωτθλήματος, εφόσον είναι αναγκαίο και 

παρά την πρόνοια για συμμετοχή μόνο ομάδων που έχουν καταταγεί στις 5 πρώτες

θέσεις των τοπικών πρωταθλημάτων.

Τα σωματεία, στην επιστολή επικύρωσης συμμετοχής των ομάδων τους, θα

δηλώνουν και τις όποιες προσθήκες προκύπτουν. 

Αλλαγές δηλώνονται μέχρι και μια ώρα πριν την έναρξη των αγώνων, εφόσον όμως

συνοδεύονται από τα ανάλογα ιατρικά πιστοποιητικά. Ο Διευθυντής της Διοργάνωσης 

μπορεί να απορρίψει αλλαγές, αν κρίνει ότι τα πιστοποιητικά δεν είναι ικανοποιητικά.

Η απόφαση του Διευθυντή της Διοργάνωσης είναι τελεσίδικη και δεν υπόκειται σε ένσταση.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ

Η κάθε ομάδα δικαιούται να έχει στη σύνθεση της το ελάχιστο 6 και μέγιστο 8 αθλητές.

Ως εκ τούτου, για τις ομάδες που έχουν στη μόνιμη σύνθεση τους, όπως αυτή δηλώθηκε 

στην ομοσπονδία, λιγότερους από 6 αθλητές, ισχύουν τα ακόλουθα:

Ομάδα με 4 αθλητές δικαιούται 2 προσθήκες

Ομάδα με 5 αθλητές δικαιούται 1 προσθήκη

Σημειώνεται ότι, η προσθήκη τουλάχιστον ενός αθλητή σε ομάδα με 4 παίκτες είναι

υποχρεωτική. Η προσθήκη ενός αθλητή σε ομάδα με 5 παίκτες είναι προαιρετική.

Όσον αφορά αλλαγή (αντικατάσταση) αθλητή, αυτή επιτρέπεται μόνο για 1 αθλητή

και μόνον αν η ομάδα λόγω έκτακτης ανάγκης θα αναγκαστεί να συμμετάσχει με

λιγότερους από 6 αθλητές. Ως εκ τούτου ομάδες που δήλωσαν…

α) ...5 ή 6 αθλητές, είτε μόνιμους είτε μέσω προσθηκών, δικαιούνται μια αλλαγή.

β) ...ομάδες που έχουν στη μόνιμη σύνθεση τους 7 και πλέον αθλητές δεν 

δικαιούνται καμιά αλλαγή.

Ως "εκτακτη ανάγκη" αναγνωρίζονται μόνο ιατρικοί λόγοι.

Η αλλαγή δηλώνεται πριν την έναρξη της φάσης στην οποία συμμετέχει η ομάδα για

πρώτη φορά στη διοργάνωση. Μεταξύ των φάσεων, έστω και αν αυτές είναι σε 

διαφορετικές μέρες, δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή.

Ως εκ τούτου, προτρέπονται όλες οι ομάδες να συμμετέχουν με τουλάχιστον 6

αθλητές στη σύνθεση τους. 

Οι προσθήκες και αλλαγές, θα πρέπει να είναι αθλητές των οποίων οι ομάδες δεν

συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε οποιαδήποτε φάση, στη διοργάνωση.

Στην περίπτωση αλλαγής παίκτη, θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα ιατρικά

πιστοποιητικά ΠΡΙΝ την έναρξη των αγώνων, για να αιτιολογηθεί η απουσία του παίκτη

που αντικαθίσταται.

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ (13 Ομάδες)

Στην Τελική Φάση προκρίνονται οι πρωταθλητές και δευτεραθλητές των σωματείων και 

ο πρωταθλητής Κύπρου της προηγούμενης περιόδου. 

Εννοείται ότι το σωματείο που στέλνει τον Παγκύπριο Πρωταθλητή, έχει τρεις θέσεις στην

Τελική Φάση.



ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ. (12 ομάδες) - Πέμπτη, 25/05/17, 7.30μμ.

Στην Προκριματική Φάση αγωνίζονται όλες οι υπόλοιπες ομάδες. 

Στη φάση αυτή, οι ομάδες θα αγωνιστούν σε 3 παιχνίδια, συγκεντρώνοντας κορύνες. Οι τρεις

πρώτες ομάδες προκρίνονται στην Τελική Φάση.

Οι ομάδες που θα αποκλειστούν κατατάσσονται με βάση το σύνολο κορυνών τους.

Εφόσον οι 16 ομάδες της Τελικής Φάσης, δεν συμπληρώνονται, τότε θα προκριθούν ανάλογα

περισσότερες ομάδες. 

Η Προκριματική φάση δεν θα διεξαχθεί αν υπάρχουν μόνο τρεις ή λιγότερες ομάδες.

Η Προκριματική Φάση θα διεξαχθεί καθημερινή.

Αν χρειαστεί λόγω μειωμένου αριθμού διαδρόμων, οι ομάδες θα χωριστούν σε δυο γκρουπ.

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Α' (16 ομάδες) Κυριακή 28/05/17, 9πμ.

(Διεξάγεται στον ίδιο χώρο όπως η προκριματική φάση)

Με κλήρωση, οι 16 ομάδες χωρίζονται σε 4 ομίλους. Οι όμιλοι κληρώνονται ξανά σε δύο

γκρουπ, το Γκρουπ 1 θα αγωνιστεί πρώτο, το Γκρουπ 2 θα αγωνιστεί δεύτερο. 

Οι 4 ομάδες κάθε ομίλου αγωνίζονται σε αγώνες Round Robin, ένα αγώνα εναντίον κάθε άλλης

ομάδας του ομίλου τους συγκεντρώνοντας βαθμούς. Οι δυο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στην

επόμενη φάση. Μετά από κάθε παιχνίδι οι όμιλοι ανταλλάζουν διαδρόμους. Πριν από το πρώτο 

παιχνίδι θα υπάρχει προθέρμανση 12 λεπτά. Πριν το δεύτερο παιχνίδι, κάθε παίχτης της πεντάδας

θα ρίξει ένα ολοκληρωμένο φρέϊμ για προθέρμανση. Πριν το τρίτο παιχνίδι δεν θα υπάρξει

προθέρμανση.

Η κλήρωση και τοποθέτηση στους ομίλους γίνεται ως εξής:

α) Πρώτα κληρώνονται και τοποθετούνται στους ομίλους οι πρωταθλητές των σωματείων και

η παγκύπρια πρωταθλήτρια. Μέσω της κλήρωσης, οι ομάδες μοιράζονται εξ ίσου στους ομίλους.

Εφόσον κληρωθούν οι τέσσερις πρώτες ομάδες, στη συνέχεια κληρώνονται οι υπόλοιπες, οι 

οποίες πάλι μοιράζονται εξ ίσου στους ομίλους. Στο τέλος της πρώτης φάσης της κλήρωσης,

οι 4  όμιλοι θα έχουν από μία μέχρι δύο πρωταθλήτριες ομάδες. 

β) Στη συνέχεια κληρώνονται οι δευτεραθλήτριες ομάδες, πάλι με την ίδια μέθοδο όπως στο (α).

γ) Στη συνέχεια κληρώνονται και τοποθετούνται στους ομίλους οι υπόλοιπες ομάδες. 

Η τελική κατάταξη των ομάδων που αποκλείονται σε αυτή τη φάση καθορίζεται με βάση τα

αποτελέσματα του "C.B.F. Summer Cup" που αναλύεται στη συνέχεια.

"C.B.F. SUMMER CUP", Σάββατο 10/06/17, 2μμ.

(Διεξάγεται στον ίδιο χώρο με την Τελική Φάση Β' & Γ')

Όλες οι ομάδες που θα αποκλειστούν από την Τελική Φάση Α', θα αγωνιστούν σε μια εβδομάδα

στο "C.B.F. Summer Cup". Οι αγώνες θα έχουν ακριβώς την ίδια μορφή όπως η Τελική

Φάση Β' και Γ' του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος. 

Περισσότερα περιγράφονται στην ενότητα (2).

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Β' (8 ομάδες) Κυριακή 11/10/17, 9 πμ.



Με βάση το σύνολο κορυνών που αποκόμισαν στην προηγούμενη φάση, οι 8 ομάδες 

κατατάσσονται από το 1 μέχρι και το 8. Στη συνέχεια χωρίζονται σε 2 ομίλους των 4 ομάδων:

ΟΜΙΛΟΣ Α: 1, 4, 5, 8 και ΟΜΙΛΟΣ Β: 2, 3, 6, 7.

Οι 4 ομάδες κάθε ομίλου αγωνίζονται σε αγώνες Round Robin, ένα αγώνα εναντίον κάθε άλλης

ομάδας του ομίλου τους συγκεντρώνοντας βαθμούς. Οι πρώτος κάθε ομίλου προκρίνεται στον

Τελικό. Ο δεύτερος κάθε ομίλου προκρίνεται στον "Μικρό Τελικό".

Μετά από κάθε παιχνίδι οι όμιλοι ανταλλάζουν διαδρόμους. Πριν από το πρώτο 

παιχνίδι θα υπάρχει προθέρμανση 12 λεπτά. Πριν το δεύτερο παιχνίδι, κάθε παίχτης της πεντάδας

θα ρίξει ένα ολοκληρωμένο φρέϊμ για προθέρμανση. Πριν το τρίτο παιχνίδι δεν θα υπάρξει

προθέρμανση.

Οι ομάδες που αποκλείονται κατατάσσονται με βάση το σύνολο κορυνών στη φάση αυτή 

και όχι τη θέση μέσα στον όμιλο τους.

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ Γ' (4 ομάδες) Κυριακή 11/06/17, 2μμ.

Στην φάση αυτή θα διεξαχθούν ταυτόχρονα 2 αγώνες:

1) ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ, ο νικητής καταλαμβάνει τη θέση 3 και ο ηττημένος τη θέση 4.

2) ΤΕΛΙΚΟΣ, ο νικητής θα είναι ο νέος Παγκύπριος Πρωταθλητής και ο ηττημένος 

ο Δευτεραθλητής. 

Οι αγώνες θα έχουν την μορφή κανονικού αγώνα πρωταθλήματος, όπου το κάθε κερδισμένο

παιχνίδι πιστώνεται με 1 βαθμό, το ψηλότερο σύνολο κορυνών με 1 βαθμό, η ισοπαλία

προσφέρει μισό βαθμό και ο ίσος αριθμός κορυνών, επίσης μισό βαθμό.

Ο κάθε αγώνας θα αποτελείται από 3 παιχνίδια.

Ο χρόνος προθέρμανσης είναι 12 λεπτά.

Και οι τέσσερις ομάδες θα λάβουν τρόπαια.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ.

Παρά το γεγονός ότι τα σωματεία υποχρεούνται να αποστείλουν τον αριθμό των ομάδων που 

απαιτείται, σε περίπτωση μειωμένων συμμετοχών θα γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1) 12 ομάδες: 

Όλοι προκρίνονται στην Τελική Φάση Α. Θα δημιουργηθούν 2 όμιλοι των έξι ομάδων. Θα

αγωνιστούν σε 3 παιχνίδια κατάταξης και οι τέσσερεις πρώτοι κάθε ομίλου, στο σύνολο κορυνών, 

προκρίνονται στην επόμενη φάση. 

2) 13 ομάδες: Μια ομάδα περνά με κλήρωση. Οι υπόλοιπες όπως στο (1) αλλά προκρίνονται

μόνο οι τρεις πρώτοι. Από τις υπόλοιπες προκρίνεται και η ομάδα με το ψηλότερο σύνολο κορυνών

και από τους δυο ομιλους.

3) 14 ομάδες: 2 ομάδες προκρίνονται με κλήρωση. Οι υπόλοιπες όπως στο (1) και προκρίνονται

οι τρεις πρώτες κάθε ομίλου.

Στο (1), (2) και (3) αν υπάρχουν 12 διάδρομοι διαθέσιμοι, οι δυο όμιλοι θα αγωνιστούν

ταυτόχρονα.

4) 15 ομάδες. Οι ομάδες χωρίζονται σε 4 ομίλους, ο ένας θα έχει μόνο τρεις ομάδες.

Ο όμιλος με τις τρεις ομάδες θα αγωνιστεί σε 3 παιχνίδια κατάταξης και θα προκριθούν οι 2 πρώτες

στο σύνολο κορυνών, οι υπόλοιπες θα αγωνιστούν κανονικά σε Round Robin.

ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 



ΦΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ 16.

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΛΗΡΩΣΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΙΔΙΑ ΜEΘΟΔΟΣ OΠΩΣ ΓΙΑ 16 ΟΜΑΔΕΣ.

ΣΚΟΡ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

α) Προκριματική Φάση: Η κάθε κορύνα προσμετράται ως ένας βαθμός.

β) Τελική Φάση Α' & Β': Η νίκη ισούται με 3 βαθμούς, η ισοπαλία με 1 βαθμό, η ήττα 0 βαθμοί.

γ) Τελική Φάση Γ': Το κάθε κερδισμένο παιχνίδι προσφέρει 1 βαθμό, η ισοπαλία 0,5, το

ψηλότερο σύνολο κορυνών 1 βαθμό και η ισοπαλία στο σύνολο κορυνών 0,5 βαθμούς.

Το (α) & (γ) ισχύει και για το C.B.F. Summer Cup.

ΙΣΟΠΑΛΙΑ - ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Προκριματική φάση: Σε περίπτωση ίσου συνόλου κορυνών, κριτήριο κατάταξης αποτελεί

το τελευταίο ψηλότερο παιχνίδι ομάδας, μετά το δεύτερο τελευταίο κ.ο.κ.

Αγώνες Round Robin: Σε περίπτωση ισοβαθμίας, κριτήριο αποτελεί η νίκη επί του αντιπάλου.

Αν η ισοβαθμία δεν και παλι δεν λύεται, τότε επόμενο κριτήριο είναι το σύνολο κορυνών.

Αν προκύψει ίσο σύνολο κορυνών, τότε κριτήριο αποτελεί το τελευταίο ψηλότερο παιχνίδι

ομάδας, μετά το δεύτερο τελευταίο κ.ο.κ.

Τελική Φάση Γ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας, με το τέλος του αγώνα, οι ομάδες θα αγωνιστούν

σε roll off, μια μπαλιά ο κάθε παίκτης της ομάδας, με τη σύνθεση και σειρά που αγωνίστηκαν 

οι ομάδες στο τελευταίο παιχνίδι του αγώνα. 

Θα είναι ένας θεσμός, μεσω του οποίου, οι ομάδες που αποκλείονται από την Τελική Φάση Α΄

θα μπορούν να διεκδικήσουν διάκριση και τρόπαιο. Θα δίνονται, όπως και στο παγκύπριο

Πρωτάθλημα, 4 τρόπαια για τους εν σειρά 4 πρώτους. 

Η μορφή είναι ακριβώς η ίδια όπως στις Τελικές Φάσεις Β' & Γ' του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος.

Στην περίπτωση που λόγω μειωμένης συμμετοχής στην Τελική Φάση Α', προκύπτει αριθμός

ομάδων λιγότερος από τις 8, τότε θα γίνεται τροποποίηση:

1) 4 ομάδες, οι ομάδες παίζουν σε ένα όμιλο παιχνίδια Round Robin, αλλά σε 2 γύρους.

2) 5 ομάδες, οι ομάδες παίζουν σε ένα όμιλο παιχνίδια Round Robin, σε ένα όμιλο των 6

ομάδων. Η ομάδα χωρίς αντίπαλο αγωνίζεται μόνη της στους διαδρόμους για να σημειώσει 

σκορ κορυνών και πιστώνεται τους 3 βαθμούς της νίκης.

3) 6 ομάδες, οι ομάδες παίζουν σε ένα όμιλο παιχνίδια Round Robin ένα γύρο.

4) 7 ομάδες, οι ομάδες παίζουν σε 2 ομίλους των τεσσάρων ομάδων.

Η ομάδα χωρίς αντίπαλο αγωνίζεται μόνη της στους διαδρόμους για να σημειώσει 

σκορ κορυνών και πιστώνεται τους 3 βαθμούς της νίκης.

Στη συνέχεια η διοργάνωση συνεχίζει με την κανονική της μορφή.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό για όσες ομάδες έχουν προκριθεί, είναι υποχρεωτική.

Η τελική κατάταξη στη φάση αυτή θεωρείται και ως τελική κατάταξη του Παγκυπρίου

Πρωταθλήματος για τις ομάδες αυτές.

2) C.B.F. SUMMER CUP 2017



Οι αγώνες του C.B.F. Summer Cup, θα γίνουν το Σάββατο 10/06/17, θα αρχίσουν στις 2μμ και

θα τελειώσουν γύρω στις 9 με 10 το βράδυ το αργότερο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συμμετέχουν 2 ομάδες από κάθε σωματείο, η Κυπελλούχος και η Φιναλίστ Κυπέλλου του 

σωματείου. Όπου το Κύπελλο ομάδων διεξάγεται με μορφή όπου υπάρχει τελική κατάταξη

στο Παγκύπριο Κύπελλο συμμετέχουν η 1η και η 2η ομάδα στη σειρά.

Δεν υπάρχει καμιά αντικατάσταση ομάδας από άλλη.

Δεν υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής για την Παγκύπρια Κυπελλούχο ομάδα της περασμένης

περιόδου.

Ως εκ τούτων, στη διοργάνωση του 2016/17 θα συμμετάσχουν το μέγιστο 12 ομάδες

από 6 σωματεία. 

Στο Κύπελλο δεν ισχύουν οι οποιοιδήποτε πίνακες δυναμικότητας. Μοναδική εξαίρεση υπάρχει

όταν απαιτείται να γίνει κλήρωση για ομάδα ή ομάδες που θα περάσουν απ' ευθείας στην 

επόμενη φάση, σε μια τέτοια περίπτωση στην κληρωτίδα μπαίνουν μόνο κυπελλούχες ομάδες

σωματείων και η παγκύπρια κυπελλούχος ομάδα της προηγούμενης περιόδου.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ισχύει ότι ακριβώς περιγράφεται και για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων 

Σωματείων Κ.Ο.ΜΠΟ. . 

ΜΟΡΦΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η διοργάνωση διεξάγεται σε 4 φάσεις.

α) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ. (Σάββατο 20/05/2017, 2μμ.)

12 Ομάδες χωρισμένες σε 6 ζευγάρια αγωνίζονται σε 3 παιχνίδια, όπου με το τέλος τους η 

νικήτρια στο σύνολο κορυνών προκρίνεται στην επόμενη φάση. Επίσης περνούν 2 από τις χαμένες

ομάδες με το ψηλότερο σύνολο κορυνών.

-Μειωμένη Συμμετοχή:

11 Ομάδες: Μια περνά με κλήρωση οι υπόλοιπες αγωνίζονται, περνούν οι πέντε

νικητές και οι δυο ομάδες με το ψηλότερο σύνολο κορυνών. 

10 Ομάδες: Όλες αγωνίζονται περνούν οι πέντε νικητές και οι τρείς χαμένες ομάδες

με το ψηλότερο σύνολο κορυνών.

9 Ομάδες: Μια ομάδα περνά με κλήρωση, οι υπόλοιπες 8 αγωνίζονται και περνούν

οι 4 νικητές και τρεις από τις χαμένες ομάδες με το ψηλότερο σύνολο κορυνών.

8 Ομάδες: Όλες προκρίνονται στην Φάση των 8.

β) ΦΑΣΗ ΤΩΝ 8 (Κυριακή 21/05/2017, 9.00πμ)

3) ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Κ.Ο.ΜΠΟ. 2016/17



8 Ομάδες χωρισμένες σε 4 ζευγάρια, αγωνίζονται σε 3 παιχνίδια, όπου με το τέλος τους η

νικήτρια στο σύνολο κορυνών προκρίνεται στην επόμενη φάση. 

γ) ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ (1 ώρα μετά τη λήξη της Φάσης των 8)

4 Ομάδες χωρισμένες σε 2 ζευγάρια, αγωνίζονται σε 2 παιχνίδια, όπου με το τέλος τους η

νικήτρια στο σύνολο κορυνών προκρίνεται στον Τελικό. 

(Αν οι ομάδες που συμμετέχουν είναι 8 ή λιγότερες, σε αυτή τη φάση παίζονται 3 παιχνίδια).

δ) ΤΕΛΙΚΟΣ (20 λεπτά μετά τη λήξη της Ημιτελικής Φάσης)

2 Ομάδες αγωνίζονται σε 2 παιχνίδια, όπου με το τέλος η νικήτρια στο σύνολο κορυνών

ανακηρύσσεται Κυπελλούχος Ομάδα για το 2016/17.

ΙΣΟΠΑΛΙΑ - ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Στους αγώνες τύπου νοκ άουτ, αν με το τέλος προκύψει ισοπαλία στο σύνολο κορυνών

αυτή λύεται με roll off μια μπαλιά ο κάθε παίκτης κάθε ομάδας, με τη σύνθεση και σειρά 

που αγωνίστηκαν στο τελευταίο παιχνίδι του αγώνα. 

Στην περίπτωση που το σύνολο κορυνών αποτελεί κριτήριο πρόκρισης στην επόμενη φάση

για ομάδες που έχουν χάσει, τότε, σε περίπτωση ίσου συνόλου, κριτήριο αποτελεί το τελευταίο

παιχνίδι ομάδας, μετά το πρότελευταίο κ.ο.κ.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Στην Προκριματική Φάση, μετά από κάθε παιχνίδι, όλες οι ομάδες μετακινούνται 2 διαδρόμους

δεξιά.

Στις υπόλοιπες φάσεις δεν υπάρχουν μετακινήσεις.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

12 Λεπτά πριν την έναρξη κάθε φάσης. 

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Κλήρωση για την δημιουργία ζευγαριών, υπάρχει μόνο στον προκριματική φάση. Από κει

και πέρα τα ζευγάρια είναι προκαθορισμένα με βάση πίνακα (bracket). Στην κλήρωση δεν

υπάρχει κανένας περιορισμός. 

Η αρχική κλήρωση πέραν των ζευγαριών και την μετέπειτα συνέχεια, καθορίζει και τους

διάδρομους στους οποίους τοποθετούνται οι ομάδες.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. 



Τα παράβολα συμμετοχής για όλες τις διοργανώσεις θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο

στάδιο. 

Το παράβολο συμμετοχής στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα θα περιλαμβάνει και το παράβολο

για το C.B.F. Summer Cup 2017.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι αγωνιστικοί κανονισμοί που διέπουν τις διοργανώσεις δημοσιεύονται σε ειδικό έντυπο που

θα δημοσιευτεί σύντομα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Η κάθε ομάδα, με βάση την τελική κατάταξη της στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ομάδων, θα 

κερδίζει βαθμούς που θα πιστώνονται στο σωματείο της.  Θα δημοσιευτεί πίνακας δυναμικότητας

των σωματείων, με βάση τους βαθμούς που αποκόμισαν. Από την επόμενη αγωνιστική 

περίοδο, η τοποθέτηση σε ομίλους κλπ. θα γίνεται βάσει αυτού του πίνακα. Εξαίρεση αποτελούν,

η εκάστοτε Παγκύπρια Πρωταθλήτρια και η Πρωταθλήτρια κάθε σωματείου ή/και η ομάδα που την

αντικαθιστά σε περίπτωση που αυτή είναι και Παγκύπρια Πρωταθλήτρια. Οι ομάδες αυτές θα

τοποθετούνται πάντα στον όμιλο της ψηλότερης δυναμικότητας αλλά με σειρά που

καθορίζεται ανάλογα με την δυναμικότητα του σωματείου τους.

Τα σωματεία θα πιστώνονται βαθμούς από όλες τις διοργανώσεις της Κ.Ο.ΜΠΟ. πλην του

Super Cup.

Το Παγκυπριο Πρωτάθλημα Ομάδων 2016/17 θα προσφέρει βαθμούς ως ακολούθως:

ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ

1 100

2 80

3 70

4 60

΄5-8 50

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 5

Το C.B.F. SUMMER CUP προσφέρει βαθμούς ως πιο κάτω:

ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ

1 50

2 40

3 30

4 25

΄5-8 20

Το Παγκύπριο Κύπελλο προσφέρει βαθμούς ως ακολούθως:

ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ

1η 70

2η 50

3 & 4 30



5 - 8 20

΄9 - 10

Για κάθε ομάδα που δεν παρουσιάζεται, ενώ έχει καλεστεί, θα αφαιρούνται 5 βαθμοί

από το σύνολο του σωματείου, αν αυτή έχει αντικατασταθεί και 10 αν δεν παρουσιάστηκε 

αντικαταστάτρια ομάδα. (Θα ισχύσει από την περίοδο 2017/18.)

Περισσότερα για τον πίνακα δυναμικότητας των σωματείων και για τον τρόπο αξιοποίησης του

θα ανακοινωθούν αργότερα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πριν από κάθε διοργάνωση θα δημοσιεύεται Ειδική Προκήρυξη που θα περιλαμβάνει ειδικές και

τεχνικές λεπτομέρειες αναφορικά με τον κάθε διαγωνισμό ξεχωριστά.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ.

Η Ομοσπονδία μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει τον οποιοδήποτε 

κανονισμό εμπεριέχεται σ' αυτή την εγκύκλιο, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η παράβαση ή η μη εκπλήρωση προυποθέσεων που προκύπτουν από τους πιο πάνω

κανονισμούς και όλες τις συνδεδεμένες εγκυκλίους και εσωτερικούς κανονισμούς της Κ.Ο.ΜΠΟ., ως

επίσης σχετικές επιστολές και επιπρόσθετες προκηρύξεις που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με

τις πιο πάνω διοργανώσεις, δεν επιτρέπεται. Η επίκληση άγνοιας των κανονισμών λόγω μη 

σωστής ή έγκαιρης ενημέρωσης ή η επίκληση απουσίας ενημέρωσης περί των κανονισμών και

των υπόλοιπων συνδεδεμένων εγκυκλίων, επιστολών, προκηρύξεων και εσωτερικών κανονισμών,

δεν αποτελεί άλλοθι για την παράβαση τους. 

Οι κανονισμοί, εγκύκλιοι, προκηρύξεις, εσωτερικοί κανονισμοί, κοινοποιούνται ή κοινοποιήθηκαν

μετά την έγκριση τους από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, προς τους εκπροσώπους των Σωματείων, 

καθιστώντας δε τα Σωματεία γνώστες των περιεχομένων τους. 

Ως εκ τούτου, τα Σωματεία καθίστανται υπεύθυνα για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των 

αποστολών τους που θα συμμετάσχουν στους εν λόγω διαγωνισμούς. 

Εν τούτοις, σε περίπτωση παράβασης κανονισμών ή μη εκπλήρωσης των απαραίτητων 

προυποθέσεων που εμπεριέχονται στους πιο πανω κανονισμούς, τις συνδεδεμένες εγκυκλίους, 

τις προκηρύξεις και τους εσωτερικούς κανονισμούς της Κ.Ο.ΜΠΟ. η Ομοσπονδία παραπέμπει 

το(α) άτομο(α) που προέβησαν σε μια τέτοια παράβαση, στη Δικαστική Επιτροπή της Κ.Ο.ΜΠΟ.

και όχι τα Σωματεία στα οποία τα άτομα αυτά είναι μέλη ή /και αθλητές.

Επιτροπή Αγώνων Κ.Ο.ΜΠΟ.


