
Κυπριακή Ομοσπονδια Μποουλινγκ

08/05/2017

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Ημερομηνία

Ώρα 

προσέλευσης

Ώρα 

έναρξης

Προκριματική Φάση: 27/05/2017 10.30 11.00

Τελική Φαση Α: 28/05/2017 9.30 10.00 ΟΜΙΛΟΙ Α & Β

Τελική Φαση Α: 28/05/2017 13.30 14.00 ΟΜΙΛΟΙ C & D

Χώρος Διεξαγωγής: COSMIC BOWLING CENTER, Πάφος.

Δικαίωμα συμμετοχής: 90 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

Το δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν την έναρξη των αγώνων.

Αρ. ομάδων Τελική Φ. Προκρ. Φ.

Ε.Σ.ΜΠΟ. ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 4 2 2

Ε.Σ.ΜΠΟ. ΛΕΜΕΣΟΥ 5 3 2

Ε.Σ.ΜΠΟ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 4 2 2

ROCK N BOWL BOWLERS CLUB 3 2 1

COSMIC BOWLING CLUB 1 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 17 9 8

Από την Προκριματική φάση σε σύνολο 8 ομάδων οι 7 θα προκριθούν για να συμπληρωθούν

οι 16 ομάδες που απαιτούνται για την Τελική Φάση Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Κ.Ο.ΜΠΟ.2017

Σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής που παραλήφθηκαν από την Ομοσπονδία θα συμετάσχουν 

τα ακόλουθα  5 σωματεία:

Σωματείο

Ομάδες στην

1) ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Κ.Ο.ΜΠΟ. 2016/17 & CBF SUMMER CUP 2017

Τελική Φάση Β & Γ 

SUMMER CUP:
10/06/2017

Τελική Φάση Β & Γ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ:
11/06/2017

9.30 10.00

9.30 10.00

1 από 16 σελίδες



Διαιτητές: Οι διαιτητές θα ανακοινωθούν την ημέρα των αγώνων, πριν την έναρξη τους. 

Διευθυντής Διοργάνωσης: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους - Οργανωτικός Κ.Ο.ΜΠΟ.

Επιπλέον της Προκηρύξεως θα κοινοποιηθεί επιστολή στα Σωματεία με ειδικές οδηγίες.

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 21/05/2017 και ώρα 9.00. Προσέλευση 8.30πμ

Χώρος Διεξαγωγής: COSMIC BOWLING CENTER, Πάφος.

Δικαίωμα συμμετοχής: 65 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

Το δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να έχει εξοφληθεί πριν την έναρξη των αγώνων.

Αρ. ομάδων

Ε.Σ.ΜΠΟ. ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2

Ε.Σ.ΜΠΟ. ΛΕΜΕΣΟΥ 2

Ε.Σ.ΜΠΟ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2

ROCK N BOWL BOWLERS CLUB 1

COSMIC BOWLING CLUB 1

ΣΥΝΟΛΟ 8

Δεν θα υπάρξει προκριματική φάση. Όλες οι ομάδες συμμετέχουν στην Προημιτελική Φάση.

Διαιτητές: Οι διαιτητές θα ανακοινωθούν την ημέρα των αγώνων, πριν την έναρξη τους. 

Διευθυντής Διοργάνωσης: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους - Οργανωτικός Κ.Ο.ΜΠΟ.

Θα υπάρξει μια αλλαγή στη μορφή των αγώνων, όπου στην ημιτελική φάση οι ο κάθε αγώνας 

θα αποτελείται από 2 παιχνίδια και όχι 3, όπως καθορίζεται στην ανακοίνωση της 21/11/16.

Επιπρόσθετα της Προκηρύξεως θα κοινοποιηθεί επιστολή στα Σωματεία με επιπλέον οδηγίες.

Η περιγραφή, μορφή και  βασικοί κανονισμοί των αγώνων αναφέρονται στην ανακοίνωση της 

Κ.Ο.ΜΠΟ. ημερομηνίας 21/11/16 που κοινοποιήθηκε στα σωματεία, που επισυνάπτεται.

2) ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΜΕΛΩΝ Κ.Ο.ΜΠΟ. 2016/17

Σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής που παραλήφθηκαν από την Ομοσπονδία θα συμετάσχουν 

τα ακόλουθα  5 σωματεία:

Σωματείο

Η περιγραφή, μορφή και  βασικοί κανονισμοί των αγώνων αναφέρονται στην ανακοίνωση της 

Κ.Ο.ΜΠΟ. ημερομηνίας 21/11/16 που κοινοποιήθηκε στα σωματεία, που επισυνάπτεται.
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Η Κ.Ο.ΜΠΟ ανακοινώνει ότι κατά τις Τελικές Φάσεις του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος και του 

Summer Cup, δηλαδή στις 10 & 11/06/2017, το Cosmic Bowling Center θα έχει στη διάθεση 

των αθλητών των ομάδων και των συνοδών τους, μπουφέ που τιμάται στα 10 Ευρώ το άτομο 

(φαγητό μόνο). Περί τούτου θα ακολουθήσει επιστολή προς τα σωματεία.

Γιάννης Χατζηχαραλάμπους

Έφορος Αγώνων και Αξιολόγησης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ

3) Ειδικοί κανονισμοί διοργανώσεων πρωταθλημάτων ομάδων Σωματείων Μελών 

Κ.Ο.ΜΠΟ.:

(Επισυνάπτονται)
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Βάσει των προκηρύξεων των πιο πάνω διοργανώσεων για ότι δεν γίνεται πρόνοια,

ισχύουν οι πρόνοιες και κανονισμοί που περιγράφονται στο Καταστατικό και τους 

Εσωτερικούς Αγωνιστικούς και Πειθαρχικούς Κανονισμούς της Ομοσπονδίας.

Ως εκ τούτου ισχύουν και οι πιο κάτω πρόνοιες και οι ομάδες, αθλητές, παράγοντες και φίλαθλο κοινό 

θα πρέπει να τις τηρούν:

1) 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.

Πριν την έναρξη των αγώνων, κατά τον έλεγχο από τη Γραμματεία ή  διαιτητές, αθλητής του οποίου το

δελτίο υγείας έχει λήξει, δεν μπορεί να αγωνιστεί, έστω και αν έχει προωθήσει νέα αίτηση για

ανανέωση του και παρουσιάζει τις σχετικές αποδείξεις.

2) Στολές και εμφάνιση ομάδων - Συμπεριφορά αθλητών και συνοδών των ομάδων:

Οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάζονται με ομοιόμορφη στολή τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω

μέρος. Δεν επιτρέπονται οι αμάνικες φανέλες, τα σορτς καθώς και παντελόνια τύπου βερμούδα.

Δεν επιτρέπονται στολές οι οποίες αναγράφουν απρεπείς λέξεις σε οποιαδήποτε γλώσσα ή εκτυπώσεις

εικόνων που προσβάλλουν τα ήθη.

Επίσης δεν επιτρέπονται εκτυπώσεις πάσης φύσεως πολιτικού περιεχομένου. 

Για τις γυναίκες, αν φορούν κολάν ή φούστες, πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα με το κάτω μέρος της

στολής των αντρών.

Ατημέλητοι παίκτες (Tardy Players), με σκισμένα ή λερωμένα ρούχα δεν μπορούν να συμμετάσχουν. 

Ο έλεγχος για τα πιο πάνω γίνεται από τους διαιτητές.

Όλοι ανεξαιρέτως, όσοι βρίσκονται στην αποστολή μιας ομάδας, θεωρούνται μέλη της ομάδας. 

Η συμπεριφορά των μελών της ομάδας θα πρέπει πάντα να είναι κοσμιότατη. 

Η κάθε ομάδα πρέπει να δηλώσει ένα αρχηγό, οποίος αναγράφεται  ως τέτοιος και στα σχετικά 

έντυπα, όπου απαιτείται.

Ο αρχηγός της ομάδας είναι το μόνο άτομο που έχει την απευθείας επαφή με τον διαιτητή για

θέματα που αφορούν τον εν εξελίξει αγώνα. 

ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ) - ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, C.B.F. SUMMER CUP ΚΑΙ 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ.Ο.ΜΠΟ. 2016/17.   ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.
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Όλα τα μέλη μιας αποστολής υπακούουν στις υποδείξεις και σέβονται τις αποφάσεις του διαιτητή.

Οι διαιτητές είναι εξουσιοδοτημένοι και υποχρεούνται να παρατηρούν ή να τιμωρούν αθλητές 

αλλά και οποιαδήποτε άλλα μέλη μιας ομάδας (αποστολής), εφόσον αυτά, με τη συμπεριφορά τους

εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή ενός αγώνα ή παρενοχλούν, σκοπίμως ή ακούσια άλλους

αθλητές σε άλλους διαδρόμους εν ώρα αγώνα ή και μεταξύ αγώνων.

Δεν επιτρέπεται στους αθλητές ή και άλλα μέλη μιας αποστολής να απευθύνονται προς τη 

γραμματεία για οποιοδήποτε λόγο, παρά μόνο σε αυτούς που θα καθορίζονται στην ανάλογη

δήλωση συμμετοχής, ως αρχηγοί αποστολής.

Ο αρχηγός της αποστολής είναι το άτομο που φέρει την ευθύνη τόσο για τα μέλη της ομάδας

που αγωνίζονται, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο μέλος της αποστολής που δεν αγωνίζεται αλλά

βρίσκεται στον χώρο των αγώνων. 

Είναι το άτομο το οποίο εξουσιοδοτείται να απευθύνεται στη γραμματεία αλλά όχι προς τους

διαιτητές, εφόσον δεν είναι και ταυτόχρονα αρχηγός ομάδας. 

Είναι το άτομο στο οποίο η γραμματεία θα παραχωρήσει πληροφοριακό υλικό, παράλληλα 

είναι το άτομο στο οποίο θα απευθύνεται η γραμματεία για οποιοδήποτε θέμα αφορά την

αποστολή του.

Η γραμματεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί προσωρινή εξυπηρέτηση ενός αρχηγού αποστολής

εφόσον κατά τη συγκεκριμένη στιγμή είναι απασχολημένη με άλλα πιο επείγοντα καθήκοντα.

Εφόσον μέλος μιας αποστολής συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο που προκαλεί οχληρία είτε

στον αγωνιστικό χώρο ή και στον χώρο της διοργάνωσης γενικά, παρατηρείται από τον

διαιτητή ή/και από τον Υπεύθυνο Διοργάνωσης και καλείται να συμμορφωθεί προς τες

υποδείξεις. Αν το συμβάν επαναληφθεί, τότε ζητείται η απομάκρυνση του από τον χώρο του

τουρνουά.

3) Κάπνισμα: 

Κατά τη διάρκεια των αγώνων το κάπνισμα εντός του χώρου γενικά απαγορεύεται.

Κατά τη διεξαγωγή παιχνιδιών απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου εντός του αγωνιστικού

χώρου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει οχληρία λόγω χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων στο 

χώρο πέραν του αγωνιστικού, τότε θα γίνει ανακοίνωση για παντελή απαγόρευση χρήσης 

ηλεκτρονικών τσιγάρων εντός του κτιρίου ή ορόφου που διεξάγεται το τουρνουά.

Κάτι τέτοιο γίνεται σε συνεννόηση με την διεύθυνση του χώρου.

Απαγορεύται η αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο με σκοπό την οποιαδήποτε

μορφή καπνίσματος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των παιχνιδιών.

4) Αγωνιστικός Χώρος:

Στον Αγωνιστικό Χώρο μπορούν να βρίσκονται μόνο όσοι είναι αναγραμμένοι στο φύλλο αγώνος και

νοουμένου ότι έχουν δηλωθεί εκ των προτέρων.

Κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεφώνων για συνομιλίες και 

ούτε επιτρέπεται η αποχώρηση αγωνιζόμενου αθλητή με σκόπο την τηλεφωνική συνομιλία.

Συστήνεται τα κινητά να είναι στην αθόρυβη λειτουργία.

Νοείται ότι αν επέλθει αλλαγή της νομοθεσίας μετά την έκδοση των παρούσων οδηγιών, η οποία θα 

απαγορεύει την χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων σε κλειστούς χώρους, αυτή εφαρμόζεται και στους αγώνες 

που διεξάγει η Κ.Ο.ΜΠΟ.
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4) Προσέλευση:

Οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάζονται στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον

30 λεπτά πριν την έναρξη τους. 

Οι ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την

έναρξη της προθέρμανσης.

5) Blind Score: Όπου απαιτείται, θα είναι 120 κορύνες.

6) Χάντικαπ: Γυναίκες και Νέοι κάτω των 18, 8 κορύνες ανά παιχνίδι.

7) Μέγιστο ατομικό παιχνίδι χάντικαπ: 300 Κορύνες.

8) Μπάλες: 

Σε κάθε διοργάνωση δηλώνονται μέχρι 6 μπάλες.

Στην διοργανώση του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος μεταξύ της Προκριματικής και Τελικής

Φάσης επιτρέπεται η αλλαγή και των 6 μπαλών που έχουν δηλωθεί στην Προκριματική Φάση.

Στην Τελική Φάση, μεταξύ Φάσης Α και Β δεν επιτρέπεται η αλλαγή μπαλών.

Η δήλωση μπαλών παραδίδεται το αργότερο πριν την έναρξη της προθέρμανσης.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι αθλητής αγωνίζεται χωρίς να έχει παραδώσει τη δήλωση του, 

μηδενίζεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά συνεχίζει κανονικά στα επόμενα και αφού 

έχει παραδώσει τη δήλωση μπαλών.

Ο αθλητής παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή για αγωνιστικό παράπτωμα.

Οι αρχηγοί των ομάδων είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή των δηλώσεων από τα μέλη της 

ομάδας τους και πριν την έναρξη του αγωνιστικού μέρους του παιχνιδιού, ο διαιτητής τις

παραλαμβάνει από αυτούς και παραδίδονται στη γραμματεία. 

9) Ενστάσεις - Καταγγελίες:

  α) Καμιά ένσταση δεν γίνεται αποδεκτή όπως και κανένα σκορ δεν διορθώνεται εφόσον η

παραπονούμενη ομάδα έχει ήδη ρίξει βολή μετά που της κοινοποιήθηκε απόφαση του 

διαιτητή, εκτός εάν η αλλαγή του σκορ έχει εγκριθεί από τον διαιτητή και απαιτείται κάποιος 

χρόνος για αλλαγή του, λόγω τεχνικού θέματος.

  β) Η οποιαδήποτε πρόθεση ένστασης μετά το τέλος των αγώνων, θα πρέπει

να κοινοποιηθεί στον υπεύθυνο αγώνων γραπτώς, με έντυπο που θα υπάρχει στη γραμματεία.

Η κοινοποίηση της πρόθεσης ένστασης θα γίνεται αποδεκτή όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά

τη λήξη του τελευταίου παιχνιδιού των αγώνων. 

Εντός 24 ωρών θα πρέπει να αποσταλεί γραπτώς το πλήρες κείμενο της ένστασης, προς τον 

Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας για καταχώρηση και μελέτη. Το πρωτότυπο έγγραφο, 

θα πρέπει να βρίσκεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας τουλάχιστον 2 μέρες πριν την επόμενη

συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ο.ΜΠΟ. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεδριών

κοινοποιούνται στα Σωματεία μέσω των εκπροσώπων τους στο Δ.Σ. 

Η ένσταση δεν μελετάται αν δεν καταβληθεί εκ των προτέρων τα ανάλογο παράβολο που 
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καθορίζεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Ομοσπονδίας. 

10) Επιπλέον και για ότι δεν περιγράφεται στις προκηρύξεις των διοργανώσεων και στην παρούσα 

εγκύκλιο  ισχύουν οι πρόνοιες του Καταστατικού και των Εσωτερικών Αγωνιστικών και Πειθαρχικών 

Κανονισμών της Ομοσπονδίας και οι Αγωνιστικοί Κανονισμοί της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας - ETBF.

11) Άγνοια κανονισμών:

Η άγνοια των πιο πάνω καθώς και των υπόλοιπων αγωνιστικών και πειθαρχικών κανονισμών

κανονισμών της Κ.Ο.ΜΠΟ., όπως και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ, δεν αποτελεί άλλοθι.

Η ευθύνη κοινοποίησης των κανονισμών προς τα μέλη των Σωματείων ανήκει στα Διοικητικά

Συμβούλια των Σωματείων Μελών της Κ.Ο.ΜΠΟ. 

Γιάννης Χατζηχαραλάμπους

Έφορος Αγώνων και Αξιολόγησης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ

Ο όρος ομοιομορφία δεν σηκώνει παρερμηνεία. Όποια ομάδα θεωρεί σκόπιμο να αμφισβητήσει την 

ερμηνεία του όρου και να παρουσιαστεί φορώντας κάποιοι παντελόνια και κάποιοι φόρμες, έστω και του 

ιδίου χρώματος, Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ. Η ομάδα θα μπορεί να αγωνιστεί μόνο και 

εφόσον τουλάχιστον τρεις παίκτες έχουν ακριβώς την ίδια στολή, οι υπόλοιποι δεν θα αγωνιστούν.

Επίσης, όποια ομάδα παρουσιαστεί με φόρμες στο κάτω μέρος, οι οποίες έχουν διάφορα σχήματα πάνω,  

όπως για παράδειγμα γραμμές, αυτή η εμφάνιση είναι αποδεκτή μόνο αν όλοι φορούν τις ίδιες φόρμες με 

τις ίδιες γραμμές, τόσο στο σχήμα όσο και στο χρώμα. Σε αντίθετη περίπτωση η ομάδα αγωνίζεται μόνο αν 

τουλάχιστον τρεις παίκτες φορούν φόρμα του ιδίου τύπου με ακριβώς την ίδια διακόσμηση και χρώμα 

διακόσμησης, οι υπόλοιποι δεν θα αγωνιστούν.

Παράρτημα 1: Επιστολή Οργανωτικού προς τα Σωματεία ημερομηνίας 28/09/2016 σε σχέση με 

τη στολή των ομάδων.

08/05/2017

Προς όλα τα Σωματεία.

Επειδή και παρά την ανακοίνωση προκηρύξεων, εσωτερικών κανονισμών και πληροφοριακών δελτίων που 

έχουν εκδοθεί και προωθηθεί προς όλα τα Σωματεία, η Ομοσπονδία λαμβάνει τηλέφωνα και ηλεκτρονικά 

μηνύματα σε σχέση με την στολή και εμφάνιση των ομάδων, παρακαλώ όπως σημειώσετε τα εξής:

Επίσης, ομάδα που όλοι φορούν παντελόνια, όμως αυτά είναι διαφορετικού χρωματισμού ή απόχρωσης σε 

σχέση με το βασικό χρώμα , π.χ. μαύρο, επίσης δεν θα μπορεί να αγωνιστεί με όλους τους παίκτες της. Στο 

παράδειγμα όλοι οι παίκτες θα πρέπει να φορούν ακριβώς το ίδιο χρώμα παντελόνι, δηλαδή ΜΑΥΡΟ. Σκούρο 

γκρίζο ή σκούρο μπλε ή σκούρο καφέ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΥΡΟ.

Μοναδική εξαίρεση είναι στην περίπτωση που ομάδα φορεί παντελόνια και λόγω σωματότυπου προκύπτει 

πρόβλημα για κάποιο παίκτη, τότε αυτός θα μπορεί να αγωνιστεί με φόρμα ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ και με 

ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ με τα παντελόνια των υπολοίπων.
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Γιάννης Χατζηχαραλάμπους

Έφορος Αγώνων και Αξιολόγησης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ

Αν λόγω διαφορετικού κατασκευαστή, παντελόνια του ιδίου χρώματος μπορεί να έχουν διαφορετικό 

χρωματικό τονισμό, τότε εναπόκειται στην διακριτική εξουσία που παρέχεται στον διαιτητή, αυτός να 

αποφασίσει αν ο παίκτης μπορεί να αγωνιστεί ή όχι. Ο Υπεύθυνος του Τουρνουά δύναται να ανατρέψει την 

απόφαση του διαιτητή.

Επαναλαμβάνεται ότι οι διαιτητές  είναι εξουσιοδοτημένοι να εφαρμόσουν τον κανονισμό περί εμφάνισης 

των ομάδων και δεν θα επιτρέψουν σε όποιο τον παραβαίνει να αγωνιστεί.

Επισημαίνω ότι, πέραν αυτής της επιστολής,  δεν θα γίνει καμιά άλλη επεξήγηση είτε γραπτώς ή 

τηλεφωνικώς ή άλλως πως, σε σχέση με την εμφάνιση και στολές των ομάδων.
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Ημερομηνία: 21/11/2016

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 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ.Ο.ΜΠΟ. 

2016/17
(Περιγραφή και βασικοί κανονισμοί)

- Οι χώροι διεξαγωγής θα ανακοινωθούν αργότερα.

1) ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ.Ο.ΜΠΟ. 2016/17



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

Το σωματείο της παγκύπριας πρωταθλήτριας, θα μπορεί να αποστείλει την 6η 

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.
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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.

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

3) ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
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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)

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

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

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. 



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, 


