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1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
1.1. Κατηγορίες Διασωματειακών Πρωταθλημάτων
Η ΚΟΜ θα διοργανώνει στην αγωνιστική περίοδο κάθε χρόνου τις
ακόλουθες Κατηγορίες Διασωματειακών Πρωταθλημάτων : ‐
1.1.1. Μικτά Πρωταθλήματα
1.1.1.1. Διασωματειακό Μικτό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών (Α/Γ)
1.1.1.2. Διασωματειακό Μικτό Πρωτάθλημα κάτω των δεκαεννιά
(19) ετών (Κ19)
1.1.1.3. Διασωματειακό Μικτό Πρωτάθλημα κάτω των δεκαεφτά (17)
ετών (Κ17)
1.1.1.4. Διασωματειακό Μικτό Πρωτάθλημα κάτω των δεκαπέντε
(15) ετών (Κ15)
Τα πιο πάνω Πρωταθλήματα θα διεξάγονται σύμφωνα με τις
πρόνοιες των Κανονισμών 4&6.
1.1.2. Κύπελλο Ανεξαρτησίας (Μικτή Σκυταλοδρομία)
Το Κύπελλο Ανεξαρτησίας θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες
των Κανονισμών 5&6.
1.2. Όλα τα Πρωταθλήματα πιο πάνω θα διεξάγονται σύμφωνα με τους
εκάστοτε ισχύοντες Νόμους του Μπάτμιντον (Laws of Badminton) της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπάτμιντον (BWF) εκτός και αν καθορίζεται
διαφορετικά στους παρόντες κανονισμούς.
1.3. Η διεξαγωγή οποιουδήποτε πρωταθλήματος από τα πιο πάνω θα
εξαρτάται από τις δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων. Κανένα
Πρωτάθλημα δεν θα διεξάγεται με λιγότερο από τρεις (3) συμμετοχές.
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Γενικοί Όροι
2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία που ανήκουν στην
δύναμη της ΚΟΜ με μία μόνο ομάδα.
2.1.2. Σωματείο που δηλώνει συμμετοχή σε οποιοδήποτε Πρωτάθλημα με
βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 3.4 και δεν λαμβάνει μέρος σε
αυτό, θα θεωρείται ότι διαπράττει αθλητικό παράπτωμα.
2.1.3. Η πειθαρχική δίωξη και εκδίκαση του παραπτώματος θα γίνεται
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού και των εσωτερικών
κανονισμών.
2.2. Όρια Ηλικίας
Τα όρια ηλικίας για συμμετοχή στις κατηγορίες Πρωταθλημάτων είναι τα
πιο κάτω:
2.2.1. Στην κατηγορία κάτω των δεκαπέντε (15) ετών μπορούν να
συμμετέχουν όσοι Αθλητές/Αθλήτριες παραμένουν κάτω των
δεκαπέντε (15) ετών σε όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους
της αγωνιστικής περιόδου.
2.2.2. Στην κατηγορία κάτω των (17) ετών μπορούν να συμμετέχουν όσοι
Αθλητές/Αθλήτριες παραμένουν κάτω των δεκαεφτά (17) ετών σε
όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους της αγωνιστικής
περιόδου.
2.2.3. Στην κατηγορία κάτω των δεκαεννιά (19) ετών μπορούν να
συμμετέχουν όσοι Αθλητές/Αθλήτριες παραμένουν κάτω των
δεκαεννιά (19) ετών σε όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους
της αγωνιστικής περιόδου.
2.2.4. Στην κατηγορία Ανδρών/Γυναικών μπορούν να συμμετέχουν
Αθλητές/Αθλήτριες οποιασδήποτε ηλικίας.
Τα πιο πάνω όρια ηλικίας θα πρέπει να αναγράφονται στην προκήρυξη του
κάθε Πρωταθλήματος.
2.3. Δικαίωμα συμμετοχής Αθλητών/Αθλητριών στα Πρωταθλήματα
2.3.1. Όλοι οι Αθλητές/Αθλήτριες δικαιούνται να συμμετέχουν σε
οποιαδήποτε κατηγορία των Πρωταθλημάτων εφόσον πληρούν τα
καθορισμένα όρια ηλικίας και κατέχουν ατομικό δελτίο ταυτότητας
της Ομοσπονδίας, και εν ισχύ Δελτίο Υγείας.
2.3.2. Τα Σωματεία οφείλουν να ενημερώνουν τα στοιχεία που αφορούν τα
Δελτία Υγείας των αθλητών τους που περιλαμβάνονται στους
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Καταλόγους δηλωθέντων Αθλητών/Αθλητριών
αποστέλλουν στην ΤΕ για έλεγχο της ισχύος τους.

και

να

τα

3. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
3.1. Καθορισμός Αγωνιστικής Περιόδου
Η Αγωνιστική Περίοδος στην οποία θα διεξάγονται τα πιο πάνω
Πρωταθλήματα καθορίζεται ως εξής:
3.1.1. Ημερομηνία έναρξης – 1η Ιανουαρίου
3.1.2. Ημερομηνία λήξης

– 31η Δεκεμβρίου

3.2. Καθορισμός σειράς διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων
3.2.1. Η σειρά/περίοδος διεξαγωγής των πιο πάνω Πρωταθλημάτων θα
καθορίζεται από τη ΚΟΜ λαμβάνοντας υπόψη τις Διεθνείς και άλλες
υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας και θα ανακοινώνεται γραπτώς σε
όλα τα Σωματεία είκοσι (20) ημέρες πριν από τη καθορισμένη
ημερομηνία έναρξης της Αγωνιστικής Περιόδου.
3.3. Προκήρυξη Πρωταθλημάτων
3.3.1. Όλα τα Πρωταθλήματα θα προκηρύσσονται ξεχωριστά ή/και
ταυτόχρονα σύμφωνα με τις πρόνοιες του κανονισμού 3.2.
3.3.2. Η προκήρυξη θα γίνεται με γραπτή πρόσκληση προς όλα τα
Σωματεία τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία
έναρξης του κάθε Πρωταθλήματος και θα συνοδεύεται από το ειδικό
Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής. Σε αυτή θα αναγράφονται η
ημερομηνία έναρξης του Πρωταθλήματος, η ημερομηνία και ώρα
κλήρωσης, η τελευταία ημέρα δήλωσης συμμετοχής, ο χώρος
διεξαγωγής εάν είναι δυνατό, τα όρια ηλικίας και το είδος και όνομα
της μάρκας των φτερών που θα χρησιμοποιηθούν εάν είναι δυνατό.
3.3.3. Μαζί με τη γραπτή πρόσκληση του πρώτου στη σειρά
πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου θα αποστέλλονται προς
όλα τα Σωματεία και τα ακόλουθα έντυπα τα οποία πρέπει να
επιστρέφονται στη ΤΕ της ΚΟΜ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν από την έναρξη του πρώτου πρωταθλήματος της
αγωνιστικής περιόδου:
3.3.3.1. Έντυπα Σειράς Δυναμικότητας Αθλητών/αθλητριών (Ranking)
που θα είναι σύμφωνα με τους Κανονισμούς 6.4 & 6.5.
3.3.3.2. Δήλωση της Έδρας /Αίθουσας, ημερών/ωρών του Σωματείου
για τον καθορισμό συναντήσεων για τη διεξαγωγή των
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Πρωταθλημάτων (θα αποφασίζεται
συνεννόηση με τα Σωματεία).

από

την

ΤΕ

σε
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3.4. Δηλώσεις Συμμετοχής
3.4.1. Τα Σωματεία μέλη που επιθυμούν να αγωνιστούν θα πρέπει να
δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τα σχετικά έντυπα, τα οποία
θα αποστέλλονται στη ΤΕ της ΚΟΜ το αργότερο μέχρι τη τελευταία
ημέρα δήλωσης συμμετοχής.
3.5. Κλήρωση
3.5.1. Οι κληρώσεις του κάθε Πρωταθλήματος που απαιτούνται για την
τοποθέτηση των Ομάδων στους Ομίλους με βάση τις πρόνοιες των
Κανονισμών 4.1 (Μικτά Πρωταθλήματα) και 5.1 (Κύπελλο), θα
γίνονται από τη ΤΕ της ΚΟΜ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από
την ημερομηνία έναρξης του κάθε Πρωταθλήματος.
3.5.2. Οι κληρώσεις είναι ανοικτές για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και
θα διεξάγονται στα γραφεία της ΚΟΜ σύμφωνα με την προκήρυξη.
3.5.3. Η σειρά των συναντήσεων στους Ομίλους δεν θα κληρώνεται αλλά
συστήνεται να είναι ως ακολούθως:
Όμιλος 3
1V3
2V3
1V2

Όμιλος 4
1V4
2V3
1V3
2V4
3V4
1V2

Όμιλος 5
1V5
2V4
3V5
1V4
2V5
1V3
4V5
2V3
3V4
1V2

Όμιλος 6
1V6
2V4
3V5
1V4
2V5
3V6
1V3
2V6
4V5
1V5
2V3
4V6
5V6
3V4
1V2

3.5.4. Η τελική σειρά των συναντήσεων στους Ομίλους θα καθορίζεται από
την ΤΕ σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 4.2 & 5.2.
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3.6. Τόπος και Χρονοδιάγραμμα Διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων
3.6.1. Καθορισμός και κοινοποίηση Τόπου και Χρονοδιαγράμματος
3.6.1.1. Το Χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων του κάθε
Πρωταθλήματος θα καθορίζεται από τη ΤΕ της ΚΟΜ αμέσως
μετά τη κλήρωση και θα αποστέλλεται σε όλα τα σωματεία
το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία
έναρξης του Πρωταθλήματος.
3.6.1.2. Στο Χρονοδιάγραμμα θα αναγράφονται οι ημερομηνίες/ώρες
και αίθουσες διεξαγωγής των συναντήσεων καθώς και ο
Επιδιαιτητής.
3.6.2. Αλλαγές Χρονοδιαγράμματος ‐ Αναβολή συναντήσεων
3.6.2.1. Καμιά αλλαγή δεν μπορεί να γίνεται στο χρονοδιάγραμμα
των συναντήσεων οποιουδήποτε Πρωταθλήματος εκτός αν
υπάρχει απόφαση της ΤΕ της ΚΟΜ.
3.6.2.2. Αναβολή οποιασδήποτε συνάντησης θα επιτρέπεται μόνο για
τους πιο κάτω λόγους:
3.6.2.2.1.
Ακαταλληλότητα της αίθουσας διεξαγωγής
της συνάντησης κατόπι απόφασης του Επιδιαιτητή
με την σύμφωνο γνώμη της ΤΕ.
3.6.2.2.2.
Απουσία Αθλητών/Αθλητριών των Ομάδων
που συμμετέχουν σε συνάντηση εγκεκριμένης
αποστολής της Ομοσπονδίας. Η αναβολή πρέπει να
γνωστοποιείται από την ΤΕ το συντομότερο δυνατό.
3.6.2.2.3.
Απουσία Επιδιαιτητή σύμφωνα με τις
πρόνοιες των Κανονισμών 6.12.3.4. και 6.12.3.5.
3.6.2.2.4.
Για οποιεσδήποτε άλλες απρόβλεπτες
περιπτώσεις κωλύματος των Ομάδων που
συμμετέχουν στη συνάντηση που θα εγκρίνονται
από την ΤΕ της ΚΟΜ και να γνωστοποιείται το
συντομότερο δυνατό.
3.6.2.3. Η διεξαγωγή των συναντήσεων που θα αναβάλλονται θα
ορίζεται το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
αρχική ημερομηνία διεξαγωγής τους.
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4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1.1.)
4.1. Μέθοδος Διεξαγωγής
Όλα τα Μικτά πρωταθλήματα Α/Γ, Κ19, Κ17 και Κ15 θα διεξάγονται σε ένα
γύρο αποτελούμενο από δύο στάδια, το πρώτο και το τελικό στάδιο.
Στο τέλος του κάθε Πρωταθλήματος θα καταρτίζεται ο πίνακας κατάταξης
των Ομάδων με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 4.4 και της
βαθμολογίας που θα κερδίσουν όπως περιγράφεται στο Κανονισμό 4.3.
4.1.1. Πρώτο Στάδιο
4.1.1.1. Στο Πρώτο Στάδιο οι Ομάδες που συμμετέχουν θα
αγωνίζονται αναμεταξύ τους σε ομίλους με μέγιστο αριθμό
έξι ομάδων και ελάχιστο αριθμό τριών ομάδων.
4.1.1.2. Ο αριθμός των ομίλων θα εξαρτάται από τον αριθμό των
συμμετοχών. Για έξι (6) ή λιγότερες συμμετοχές θα υπάρχει
μόνο ένας όμιλος, ενώ για περισσότερες από έξι (6)
συμμετοχές θα δημιουργούνται δύο (2) ή περισσότεροι
όμιλοι με όσο το δυνατό ισάριθμες ομάδες με τον μικρότερο
δυνατό αριθμό ομίλων. Η αρχή αυτή αντικατοπτρίζεται στο
παρακάτω Πίνακα:

11 | Σ ε λ ί δ α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ

3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ
4
5

6

3

1

‐

‐

‐

4

‐

1

‐

‐

5

‐

‐

1

‐

6

‐

‐

‐

1

7

1

1

‐

‐

8

‐

2

‐

‐

9

‐

1

1

‐

10

‐

‐

2

‐

11

‐

‐

1

1

12

‐

‐

‐

2

13

‐

2

1

‐

14

‐

1

2

‐

15

‐

‐

3

‐

16

‐

‐

2

1

17

‐

‐

1

2

18

‐

‐

‐

3

19

‐

1

3

‐

20

‐

‐

4

‐

Κλπ.
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4.1.1.3. Διασπορά (Seeding) Ομάδων στους Ομίλους
4.1.1.3.1.
Στην περίπτωση κατάρτισης ενός ομίλου οι
Ομάδες που συμμετέχουν θα τοποθετούνται στον
όμιλο κατά σειρά μετά από κλήρωση.
4.1.1.3.2.
Στην περίπτωση κατάρτισης δύο ή
περισσότερων ομίλων η ΤΕ θα κατατάσσει τις
ομάδες που δηλώνουν συμμετοχή σε Πίνακα με
βάση την δυναμικότητα τους που θα υπολογίζεται
σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια με
προτεραιότητα την σειρά που εμφανίζονται:


Το σύνολο της βαθμολογίας από τα Ατομικά
Πρωταθλήματα των τεσσάρων καλύτερων
αθλητών και των τεσσάρων καλύτερων
αθλητριών της κάθε ομάδας με δικαίωμα
συμμετοχής σε έκαστο Πρωτάθλημα και θα
αναγράφονται στον πιο πρόσφατο Κατάλογο
Δηλωθέντων Αθλητών/Αθλητριών σύμφωνα με
τον Κανονισμό 6.4. Η βαθμολογία του κάθε
αθλητή/αθλήτριας θα αποτελείται από το
σύνολο των βαθμών από όλα τα αγωνίσματα
(απλά, διπλά) που θα κερδίζει στα
αξιολογημένα
Τουρνουά
της
ηλικιακής
κατηγορίας
του
συγκεκριμένου
Πρωταθλήματος σε κυλιόμενη περίοδο 52
εβδομάδων από την ημέρα κλήρωσης του
Πρωταθλήματος.



Τον Πίνακα Κατάταξης των Ομάδων στο
Πρωτάθλημα της προηγούμενης αθλητικής
περιόδου.



Με κλήρωση

Ακολούθως η διασπορά των Ομάδων στους πέραν
του ενός Ομίλους θα γίνεται με την τοποθέτηση των
ισχυρότερων Ομάδων του πιο πάνω Πίνακα
Δυναμικότητας με σειρά, μία σε κάθε όμιλο
προοδευτικά.
π.χ. Στη περίπτωση 7 συμμετοχών θα
δημιουργούνται δύο όμιλοι από 4 και 3 Ομάδες ως
εξής:
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Α΄ΟΜΙΛΟΣ
1η Ομάδα
3η Ομάδα
5η Ομάδα
7η Ομάδα

Β΄ΟΜΙΛΟΣ
2η Ομάδα
4η Ομάδα
6η Ομάδα
‐

4.1.2. Τελικό Στάδιο ‐ Φάση Νοκ‐Άουτ
Το Τελικό στάδιο θα αποτελείται από μία σειρά αγώνων κατάταξης,
ανάλογα με τον αριθμό των ομίλων και τη θέση που καταλαμβάνουν
οι ομάδες στο πίνακα κατάταξης στο Πρώτο Στάδιο.
4.1.2.1. Στην περίπτωση ενός μόνο ομίλου
4.1.2.1.1.
Για την ανάδειξη πρωταθλήτριας και
δευτεραθλήτριας η Νικήτρια και Φιναλίστρια
ομάδα στον όμιλο θα προκρίνονται στην Φάση Νοκ‐
Άουτ και θα αγωνίζονται μεταξύ τους σε αγώνες
κατάταξης.
4.1.2.1.2.
Πρωταθλήτρια θα αναδεικνύεται η Ομάδα
που θα συμπληρώνει δύο νίκες στις μεταξύ τους
συναντήσεις συμπεριλαμβανομένης και της
συνάντησης τους στο Πρώτο Στάδιο.
4.1.2.2. Στην περίπτωση δύο ή περισσότερων ομίλων
4.1.2.2.1.
Οι Νικήτριες και Φιναλίστριες ομάδες του
κάθε ομίλου θα προκρίνονται στην Φάση Νοκ‐Άουτ
και θα αγωνίζονται μεταξύ τους σε κλήρωση, με τις
νικήτριες ομάδες να προκρίνονται στον επόμενο
γύρο μέχρι την ανάδειξη πρωταθλήτριας και
δευτεραθλήτριας.
4.1.2.2.2.
Κλήρωση και Διασπορά (Seeding) Ομάδων
στην Φάση Νοκ‐Άουτ
Η κλήρωση και η διασπορά των ομάδων στην φάση
Νοκ‐Άουτ, θα καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό
των ομίλων που θα δημιουργούνται σύμφωνα με το
συνημμένο πρότυπο (Προσάρτημα 1).
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4.2. Αίθουσες Τόπος και Χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής Συναντήσεων των
Πρωταθλημάτων
Οι ημερομηνίες και αίθουσες διεξαγωγής των συναντήσεων του κάθε
πρωταθλήματος θα καθορίζονται από την ΤΕ της ΚΟΜ σύμφωνα με τους
πιο κάτω κανόνες:
4.2.1. Οι συναντήσεις των Πρωταθλημάτων, δεν θα ορίζονται με βάση τις
καθορισμένες έδρες των Ομάδων που συμμετέχουν, αλλά σε
οποιεσδήποτε αίθουσες και ημερομηνίες, κατόπιν απόφασης της ΤΕ
της ΚΟΜ ανάλογα με την διαθεσιμότητα τους και τον αριθμό των
γηπέδων που διαθέτουν (σε συνεργασία με τα Σωματεία).
4.2.2. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή συναντήσεων
Πρωταθλημάτων μέσα στην ίδια ημέρα.

διαφορετικών

4.2.3. Καμία Ομάδα δεν θα αγωνίζεται σε περισσότερες από δύο
συναντήσεις του ίδιου Πρωταθλήματος μέσα στην ίδια ημέρα.
4.2.4. Μεταξύ των συναντήσεων του ίδιου Πρωταθλήματος θα υπάρχει
ανάπαυλα μέχρι δεκαπέντε (15) λεπτά.
4.2.5. Η ΤΕ σε συνεννόηση με τα Σωματεία θα μπορεί να ορίζει στην ίδια
αίθουσα και συναντήσεις από διαφορετικές αγωνιστικές (όπου είναι
δυνατό και Σαββατοκύριακα), ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
διακινήσεις Σωματείων σε άλλες πόλεις.
4.3. Βαθμολογία
Η βαθμολογία όλων των μικτών πρωταθλημάτων καθορίζεται ως εξής:
4.3.1. Για Νίκη: 2 βαθμοί
4.3.2. Για Ήττα: 1 βαθμός
4.3.3. Μηδενισμός: 0 βαθμοί
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4.4. Πίνακας Κατάταξης
4.4.1. Σειρά Κατάταξης (Ranking) στους Ομίλους ‐ Πρώτο Στάδιο
Η σειρά κατάταξης των Ομάδων στους Ομίλους θα καταρτίζεται µε
βάση τα εξής κριτήρια:
4.4.1.1. Οι ομάδες θα τοποθετούνται σε σειρά (πρώτη μέχρι
τελευταία) µε βάση τον αριθμό των βαθμών που κέρδισαν
σύμφωνα με την Βαθμολογία που περιγράφεται στο
Κανονισμό 4.3.
4.4.1.2. Αν δύο ομάδες έχουν κερδίσει τον ίδιο αριθμό βαθμών, ο
νικητής της μεταξύ τους συνάντησης, θα κατατάσσεται σε
υψηλότερη θέση.
4.4.1.3. Αν τρεις ή περισσότερες ομάδες έχουν κερδίσει τον ίδιο
αριθμό βαθμών, η κατάταξη θα καθορίζεται από τους
βαθμούς που κέρδισαν στις μεταξύ τους συναντήσεις. Αν
αυτό εξακολουθεί να αφήνει δύο ομάδες ίσες, ο νικητής της
μεταξύ τους συνάντησης, θα κατατάσσεται σε υψηλότερη
θέση.
4.4.1.4. Αν τρεις ή περισσότερες ομάδες κερδίσουν τον ίδιο αριθμό
βαθμών και τον ίδιο αριθμό βαθμών στις μεταξύ τους
συναντήσεις, η κατάταξη θα κρίνεται από το συνολικό
αριθμό αγωνισμάτων που κέρδισαν στις μεταξύ τους
συναντήσεις. Αν αυτό εξακολουθεί να αφήνει δύο ομάδες
ίσες, ο νικητής της μεταξύ τους συνάντησης, θα
κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση.
4.4.1.5. Αν τρεις ή περισσότερες ομάδες κερδίσουν τον ίδιο αριθμό
βαθμών και τον ίδιο αριθμό βαθμών και αγωνισμάτων στις
μεταξύ τους συναντήσεις, η κατάταξη θα καθορίζεται από τη
διαφορά μεταξύ του συνολικού αριθμού των σετ υπέρ και
κατά στις μεταξύ τους συναντήσεις, με την μεγαλύτερη
θετική διαφορά να κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση. Αν
αυτό εξακολουθεί να αφήνει δύο ομάδες ίσες, ο νικητής της
μεταξύ τους συνάντησης, θα κατατάσσεται σε υψηλότερη
θέση.
4.4.1.6. Αν τρεις ή περισσότερες ομάδες κερδίσουν τον ίδιο αριθμό
βαθμών και αγωνισμάτων στις μεταξύ τους συναντήσεις και
έχουν την ίδια διαφορά μεταξύ του συνολικού αριθμού των
σετ υπέρ και κατά στις μεταξύ τους συναντήσεις, η κατάταξη
θα καθορίζεται από την διαφορά μεταξύ του συνολικού
αριθμού πόντων υπέρ και κατά στις μεταξύ τους
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συναντήσεις, με την μεγαλύτερη θετική διαφορά να
κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση. Αν αυτό αφήνει πάλι δύο
ομάδες ίσες, ο νικητής της μεταξύ τους συνάντησης, θα
κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση.
4.4.1.7. Αν τρεις ή περισσότερες ομάδες κερδίσουν τον ίδιο αριθμό
βαθμών και τον ίδιο αριθμό βαθμών και αγωνισμάτων στις
μεταξύ τους συναντήσεις και έχουν την ίδια διαφορά μεταξύ
του συνολικού αριθμού των σετ υπέρ και κατά και την ίδια
διαφορά μεταξύ του συνολικού αριθμού πόντων υπέρ και
κατά στις μεταξύ τους συναντήσεις, τότε η κατάταξη θα
καθορίζεται με κλήρωση.
4.4.1.8. Σε περίπτωση που Αθλητής ή Αθλητές οποιασδήποτε ομάδας
εγκαταλείψουν αγώνισμα μετά την έναρξη του, το αγώνισμα
θα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλου ομάδας και στη
χαμένη ομάδα θα καταλογίζονται οι πόντοι που πραγματικά
κέρδισε.
4.4.2. Τελικός Πίνακας Κατάταξης
Ο τελικός Πίνακας Κατάταξης των ομάδων θα καταρτίζεται
λαμβάνοντας πρωταρχικά υπόψη τα αποτελέσματα των αγώνων
κατάταξης στο Τελικό Στάδιο με βάση τις πρόνοιες του κανονισμού
4.1.2 και μετέπειτα θα λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των
συναντήσεων στους Ομίλους στο Πρώτο Στάδιο, ως ακολούθως:
4.4.2.1. Στην περίπτωση ενός μόνο ομίλου
Στην περίπτωση ενός ομίλου πέραν της πρωταθλήτριας και
δευτεραθλήτριας που θα ανακηρύσσεται από τα
αποτελέσματα της Φάσης Νοκ Άουτ, τις υπόλοιπες θέσεις
στον τελικό Πίνακα Κατάταξης θα καταλαμβάνουν οι άλλες
ομάδες του ομίλου με βάση τη κατάταξη τους στο Πρώτο
Στάδιο.
4.4.2.2. Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων ομίλων
Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων ομίλων πέραν της
πρωταθλήτριας και δευτεραθλήτριας που θα ανακηρύσσεται
από τα αποτελέσματα της Φάσης Νοκ Άουτ, τις υπόλοιπες
θέσεις στον τελικό Πίνακα Κατάταξης θα καταλαμβάνουν οι
άλλες ομάδες με την παρακάτω προτεραιότητα:
α) Στην κλήρωση νοκ‐άουτ τις επόμενες θέσεις πέραν της
πρωταθλήτριας και δευτεραθλήτριας θα καταλαμβάνουν οι
υπόλοιπες ομάδες με βάση το αποτέλεσμα της τελευταίας
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τους συνάντησης στην κλήρωση σύμφωνα με τα πιο κάτω
κριτήρια με σειρά προτεραιότητας:
• Διαφορά Αγωνισμάτων υπέρ/κατά
• Διαφορά Σετ υπέρ/κατά
• Διαφορά πόντων υπέρ/κατά
• Κλήρωση
β) Τις υπόλοιπες θέσεις θα καταλαμβάνουν οι υπόλοιπες
ομάδες των ομίλων με βάση τα πιο κάτω κριτήρια με σειρά
προτεραιότητας:
• Βαθμολογία
• Διαφορά Αγωνισμάτων υπέρ/κατά
• Διαφορά Σετ υπέρ/κατά
• Διαφορά πόντων υπέρ/κατά
• Κλήρωση.
Τα πιο πάνω κριτήρια θα έχουν εφαρμογή μόνον όταν οι
Όμιλοι έχουν τον ίδιο αριθμό Ομάδων. Σε αντίθετη
περίπτωση τα αποτελέσματα της τελευταίας Ομάδας στους
Ομίλους με περισσότερο αριθμό Ομάδων δεν θα
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό και τα κριτήρια θα
ξαναεφαρμόζονται για τις τελευταίες Ομάδες.
4.5. Αριθμός Αγωνισμάτων σε κάθε Συνάντηση
Σε κάθε συνάντηση των Μικτών Πρωταθλημάτων θα διεξάγονται συνολικά
εφτά (7) αγωνίσματα [δύο (2) απλά ανδρών, δύο (2) απλά γυναικών, ένα
(1) διπλό ανδρών, ένα (1) διπλό γυναικών και ένα (1) διπλό μικτό], έστω
και αν το αποτέλεσμα της συνάντησης κριθεί ενωρίτερα, εκτός στους
αγώνες κατάταξης του τελικού σταδίου όπου η συνάντηση τελειώνει στις
τέσσερις νίκες.
4.6. Αριθμός Αθλητών/Αθλητριών των Ομάδων
Κάθε σωματείο δικαιούται να χρησιμοποιήσει απεριόριστο αριθμό
Αθλητών/Αθλητριών κατά τη διάρκεια των πρωταθλημάτων εφόσον όμως
τους αναγράψει στο Κατάλογο Δηλωθέντων Αθλητών/Αθλητριών με βάση
τις πρόνοιες του Κανονισμού 6.4.
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4.6.1. Επιτρεπτός αριθμός Αθλητών/Αθλητριών
Σε κάθε συνάντηση των Πρωταθλημάτων κάθε ομάδα θα πρέπει να
αποτελείται από: τουλάχιστο τρεις (3) αθλητές και τρεις (3)
αθλήτριες, ενώ κάθε αθλητής ή αθλήτρια μπορεί να αγωνιστεί το
μέγιστο σε δύο (2) αγωνίσματα αλλά όχι στα δύο αγωνίσματα του
απλού.
4.6.2. Γενικοί Κανόνες
4.6.2.1. Κάθε Αθλητής ή Αθλήτρια που αγωνίζεται σε δύο
συνεχόμενα αγωνίσματα στην ίδια συνάντηση, θα δικαιούται
μέχρι δέκα (10) λεπτά ανάπαυλα μεταξύ τους.
4.7. Σειρά Διεξαγωγής Αγωνισμάτων
4.7.1. Καθορισμός της σειράς διεξαγωγής των αγωνισμάτων
4.7.1.1. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων θα εναπόκειται
εξολοκλήρου στην κρίση του Επιδιαιτητή και θα καθορίζεται
στην πορεία της συνάντησης/συναντήσεων με γνώμονα την
ομαλή
διεκπεραίωση
των
συναντήσεων
των
Πρωταθλημάτων.
4.7.1.2. Σε όλα τα πιο πάνω πρωταθλήματα, δύο ή και περισσότεροι
αγώνες θα μπορούν να διεξάγονται ταυτόχρονα σε
ξεχωριστά γήπεδα νοουμένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα
γήπεδα στην αίθουσα διεξαγωγής των συναντήσεων.
4.8. Αποτελέσματα Συναντήσεων
Σε κάθε συνάντηση των Μικτών Πρωταθλημάτων νικήτρια ομάδα θα
αναδεικνύεται η ομάδα που κερδίζει τα περισσότερα από τα επτά (7)
αγωνίσματα.
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5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1.2.)
5.1. Μέθοδος Διεξαγωγής
5.1.1. Το Κύπελλο Ανεξαρτησίας θα διεξάγεται με την μορφή Τουρνουά σε
μία ή περισσότερες ημέρες.
5.1.2. Οι Ομάδες που συμμετέχουν θα συναντούνται και αγωνίζονται
αναμεταξύ τους σε ομίλους με μέγιστο αριθμό έξι ομάδων και
ελάχιστο αριθμό τριών ομάδων αλλά σε ένα μόνο γύρο.
5.1.3. Ο αριθμός των ομίλων θα εξαρτάται από τον αριθμό των
συμμετοχών. Για έξι (6) ή λιγότερες συμμετοχές θα υπάρχει μόνο
ένας όμιλος, ενώ για περισσότερες από έξι (6) συμμετοχές θα
δημιουργούνται δύο (2) ή περισσότεροι όμιλοι με όσο το δυνατό
ισάριθμες ομάδες με τον μικρότερο δυνατό αριθμό ομίλων
παρόμοια με τον κανονισμό 4.1.1.2.
5.1.4. Διασπορά (Seeding) Ομάδων στους Ομίλους
5.1.4.1. Στην περίπτωση κατάρτισης ενός ομίλου οι Ομάδες που
συμμετέχουν θα τοποθετούνται στον όμιλο κατά σειρά μετά
από κλήρωση.
5.1.4.2. Στην περίπτωση κατάρτισης δύο ή περισσότερων ομίλων οι
κατά σειρά δύο πρώτες Ομάδες της προηγούμενης
διοργάνωσης θα τοποθετούνται επικεφαλής των ομίλων μία
σε κάθε όμιλο προοδευτικά παρόμοια με τον κανονισμό
4.1.1.3.2.
5.1.5. Οι υπόλοιπες ομάδες θα τοποθετούνται στους ομίλους με κλήρωση.
5.1.6. Στο τέλος του Κυπέλλου Ανεξαρτησίας θα καταρτίζεται ο πίνακας
κατάταξης των Ομάδων με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 5.3.
και της βαθμολογίας που θα κερδίσουν όπως περιγράφεται στο
Κανονισμό 5.4.
5.2. Τόπος και Χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής Συναντήσεων του Κυπέλλου
Ανεξαρτησίας
5.2.1. Το Κύπελλο Ανεξαρτησίας θα διεξάγεται σε αίθουσα/αίθουσες που
θα καθορίζονται από την ΤΕ της ΚΟΜ.
5.2.2. Μεταξύ των συναντήσεων θα υπάρχει ανάπαυλα μέχρι δεκαπέντε
(15) λεπτά.
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5.3. Πίνακας Κατάταξης
Ο πίνακας κατάταξης των Ομάδων στους Ομίλους θα καταρτίζεται με βάση
τα εξής κριτήρια:
5.3.1. Στην περίπτωση ενός μόνο ομίλου
5.3.1.1. Η κατάταξη των Ομάδων θα καθορίζεται από τον αριθμό των
βαθμών που κέρδισαν στο τέλος του Κυπέλλου, σύμφωνα με
την Βαθμολογία που περιγράφεται στο Κανονισμό 5.4.
5.3.1.2. Αν δύο ομάδες έχουν κερδίσει τον ίδιο αριθμό βαθμών, ο
νικητής της μεταξύ τους συνάντησης, θα κατατάσσεται σε
υψηλότερη θέση.
5.3.1.3. Αν τρεις ή περισσότερες ομάδες έχουν κερδίσει τον ίδιο
αριθμό βαθμών, η κατάταξη θα καθορίζεται από τους
βαθμούς που κέρδισαν στις μεταξύ τους συναντήσεις. Αν
αυτό εξακολουθεί να αφήνει δύο ομάδες ίσες, ο νικητής της
μεταξύ τους συνάντησης, θα κατατάσσεται σε υψηλότερη
θέση.
5.3.1.4. Αν τρεις ή περισσότερες ομάδες κερδίσουν τον ίδιο αριθμό
βαθμών και τον ίδιο αριθμό βαθμών στις μεταξύ τους
συναντήσεις, η κατάταξη θα κρίνεται από το συνολικό
αριθμό πόντων υπέρ και κατά στις μεταξύ τους συναντήσεις,
με την μεγαλύτερη θετική διαφορά να κατατάσσεται σε
υψηλότερη θέση. Αν αυτό εξακολουθεί να αφήνει δύο
ομάδες ίσες, ο νικητής της μεταξύ τους συνάντησης, θα
κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση.
5.3.1.5. Αν τρεις ή περισσότερες ομάδες έχουν κερδίσει τον ίδιο
αριθμό βαθμών και τον ίδιο αριθμό βαθμών στις μεταξύ τους
συναντήσεις και έχουν την ίδια διαφορά μεταξύ του
συνολικού αριθμού πόντων υπέρ και κατά στις μεταξύ τους
συναντήσεις, τότε η κατάταξη θα καθορίζεται με κλήρωση.
5.3.1.6. Η πρώτη Ομάδα στον Πίνακα Κατάταξης θα ανακηρύσσεται
Πρωταθλήτρια.
5.3.1.7. Τις υπόλοιπες θέσεις στο τελικό Πίνακα Κατάταξης θα
καταλαμβάνουν οι άλλες ομάδες με βάση τη κατάταξη τους
στον Όμιλο.
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5.3.2. Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων ομίλων
5.3.2.1. Οι Ομάδες που συμμετέχουν στους δύο Ομίλους θα
κατατάσσονται σε σειρά με βάση τα κριτήρια που
περιγράφονται στον Κανονισμό 5.3.1. για την περίπτωση
ενός μόνο Ομίλου.
5.3.2.2. Οι Νικήτριες και Φιναλίστριες ομάδες του κάθε ομίλου θα
προκρίνονται στην Φάση Νοκ‐Άουτ και θα αγωνίζονται
μεταξύ τους σε κλήρωση, με τις νικήτριες ομάδες να
προκρίνονται στον επόμενο γύρο μέχρι την ανάδειξη
πρωταθλήτριας και δευτεραθλήτριας.
5.3.2.3. Κλήρωση και Διασπορά (Seeding) Ομάδων στην Φάση Νοκ‐
Άουτ
Η κλήρωση και η διασπορά των ομάδων στην φάση Νοκ‐
Άουτ, θα καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των ομίλων
που θα δημιουργούνται σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο
(Προσάρτημα 1).
5.3.2.4. Πέραν της πρωταθλήτριας και δευτεραθλήτριας που θα
ανακηρύσσεται από τα αποτελέσματα της Φάσης Νοκ Άουτ,
τις υπόλοιπες θέσεις στον τελικό Πίνακα Κατάταξης θα
καταλαμβάνουν οι άλλες ομάδες με την παρακάτω
προτεραιότητα:
α) Στην κλήρωση νοκ‐άουτ τις επόμενες θέσεις πέραν της
πρωταθλήτριας και δευτεραθλήτριας θα καταλαμβάνουν οι
υπόλοιπες ομάδες με βάση το αποτέλεσμα της τελευταίας
τους συνάντησης στην κλήρωση σύμφωνα με τα πιο κάτω
κριτήρια με σειρά προτεραιότητας:
• Διαφορά πόντων υπέρ/κατά
• Κλήρωση
β) Τις υπόλοιπες θέσεις θα καταλαμβάνουν οι υπόλοιπες
ομάδες των ομίλων με βάση τα πιο κάτω κριτήρια με σειρά
προτεραιότητας:
• Βαθμολογία
• Διαφορά πόντων υπέρ/κατά
• Κλήρωση
5.3.3. Σε περίπτωση που μία ομάδα παραχωρήσει τη νίκη σε οποιαδήποτε
συνάντηση στην αντίπαλο ομάδα χωρίς να αγωνιστεί, μηδενίζεται. Η
αντίπαλη ομάδα κερδίζει δύο βαθμούς και εκατόν πέντε (105)
πόντους.
5.3.4. Σε περίπτωση που Αθλητής ή Αθλητές οποιασδήποτε ομάδας
εγκαταλείψουν αγώνισμα μετά την έναρξη του, το αγώνισμα θα
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κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλου ομάδας και στη χαμένη ομάδα
θα καταλογίζονται οι πόντοι που πραγματικά κέρδισε.
5.4. Βαθμολογία
Η βαθμολογία του Κυπέλλου Ανεξαρτησίας καθορίζεται ως εξής:
5.4.1. Για Νίκη :2 βαθμοί
5.4.2. Για Ήττα :1 βαθμό
5.4.3. Για Μηδενισμό: 0 Βαθμοί
5.5. Αριθμός Αγωνισμάτων σε κάθε Συνάντηση
5.5.1. Σε κάθε συνάντηση θα διεξάγονται συνολικά πέντε (5) αγωνίσματα.
Στη κάθε συνάντηση οι Αθλητές/Αθλήτριες των Ομάδων θα
διαγωνίζονται στο αγώνισμα του απλού που θα αποτελείται από ένα
μόνο σετ το οποίο θα τελειώνει όταν το άθροισμα των πόντων και
των δύο αντιπάλων θα φθάνει τους εικοσιένα (21).
5.5.2. Στα πέντε (5) συνολικά αγωνίσματα θα αγωνίζονται τρεις (3) Αθλητές
και δύο (2) Αθλήτριες.
5.5.3. Θα διεξάγονται και τα πέντε (5) αγωνίσματα έστω και αν το
αποτέλεσμα της συνάντησης κριθεί ενωρίτερα.
5.5.4. Οι Αθλητές/Αθλήτριες της κάθε Ομάδας θα αγωνίζονται με βάση τη
σειρά δυναμικότητας τους.
5.6. Αριθμός Αθλητών/Αθλητριών των Ομάδων
Κάθε σωματείο δικαιούται να χρησιμοποιήσει απεριόριστο αριθμό
Αθλητών/Αθλητριών κατά τη διάρκεια των πρωταθλημάτων εφόσον όμως
τους αναγράψει στο Κατάλογο Δηλωθέντων Αθλητών/Αθλητριών με βάση
τις πρόνοιες του Κανονισμού 6.4.
5.6.1. Επιτρεπτός αριθμός Αθλητών/Αθλητριών
Σε κάθε συνάντηση του Κυπέλλου κάθε ομάδα θα πρέπει να
αποτελείται από τους εξής Αθλητές/Αθλήτριες:
5.6.1.1. Τρεις (3) Αθλητές και δύο (2) Αθλήτριες.
5.6.1.2. Κάθε Αθλητής ή Αθλήτρια μπορεί να αγωνιστεί μόνο σε ένα
αγώνισμα.
5.6.1.3. Κάθε Αθλητής ή Αθλήτρια που αγωνίζεται σε δύο
συνεχόμενα αγωνίσματα διαφορετικών συναντήσεων θα
δικαιούται μέχρι δεκαπέντε (15) λεπτά ανάπαυλα μεταξύ
τους.
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5.7. Σειρά Διεξαγωγής Αγωνισμάτων
5.7.1. Και τα πέντε (5) καθορισμένα αγωνίσματα θα διεξάγονται στο ίδιο
γήπεδο.
5.7.2. Η σειρά των αγωνισμάτων καθορίζεται ως εξής:
5.7.2.1. Το πρώτο αγώνισμα θα διεξάγεται μεταξύ του πρώτου σε
δυναμικότητα Αθλητή από τη σύνθεση της κάθε ομάδας.
5.7.2.2. Το δεύτερο αγώνισμα θα διεξάγεται μεταξύ της πρώτης σε
δυναμικότητα Αθλήτριας από τη σύνθεση της κάθε ομάδας.
5.7.2.3. Το τρίτο αγώνισμα θα διεξάγεται μεταξύ του δεύτερου σε
δυναμικότητα Αθλητή από τη σύνθεση της κάθε ομάδας.
5.7.2.4. Το τέταρτο αγώνισμα θα διεξάγεται μεταξύ της δεύτερης σε
δυναμικότητα Αθλήτριας από τη σύνθεση της κάθε ομάδας.
5.7.2.5. Το πέμπτο αγώνισμα θα διεξάγεται μεταξύ του τρίτου σε
δυναμικότητα Αθλητή από τη σύνθεση της κάθε ομάδας.
5.7.3. Μεταξύ των αγωνισμάτων δεν θα υπάρχει καμία ανάπαυλα για
διάλειμμα ή προθέρμανση μέχρι και τη συμπλήρωση και των πέντε
(5) αγωνισμάτων.
5.7.4. Η επιλογή σέρβις ή γηπέδου θα γίνεται με κλήρωση πριν την έναρξη
του πρώτου αγωνίσματος της συνάντησης.
5.7.5. Όλοι οι Αθλητές/Αθλήτριες της κάθε ομάδας θα αγωνίζονται στο ίδιο
γήπεδο με το πρώτο αγώνισμα της ομάδας τους.
5.7.6. Το σέρβις στην αρχή των υπόλοιπων τεσσάρων αγωνισμάτων θα
εκτελείται από τον Αθλητή/Αθλήτρια της ομάδας του/της
οποίου/οποίας ο/η συμπαίκτης/συμπαίκτρια θα κερδίζει το
τελευταίο πόντο του προηγούμενου αγωνίσματος (σετ).
5.8. Αποτελέσματα Συναντήσεων
5.8.1. Κάθε συνάντηση Κυπέλλου θα κρίνεται από το άθροισμα των
πόντων που κερδήθηκαν από όλους τους Αθλητές/Αθλήτριες της
κάθε ομάδας μετά τη συμπλήρωση και των πέντε αγωνισμάτων.
5.8.2. Νικήτρια ομάδα θα αναδεικνύεται αυτή που θα κερδίσει
περισσότερους από τους μισούς πόντους από το σύνολο των εκατόν
πέντε (105) πόντων, δηλαδή πενήντα τρεις (53) πόντους και άνω.
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6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ)
6.1. Παράταση έναρξης συναντήσεων των Πρωταθλημάτων
6.1.1. Πριν από τη καθορισμένη ώρα έναρξης της συνάντησης
οποιουδήποτε Πρωταθλήματος, οι Αρχηγοί των Ομάδων θα έχουν το
δικαίωμα να ζητήσουν παράταση στην έναρξη της συνάντησης μέχρι
και τριάντα (30) λεπτά.
6.1.2. Σε περίπτωση καθορισμού δύο ή περισσότερων συναντήσεων του
ίδιου Πρωταθλήματος την ίδια ημέρα, το δικαίωμα παράτασης θα
ισχύει μόνο για τη πρώτη συνάντηση της ημέρας.
6.2. Σύνθεση Ομάδων
6.2.1. Οι αρχηγοί των Ομάδων που διαγωνίζονται θα πρέπει να
παραδίδουν στον/ην Επιδιαιτητή δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την
οριζόμενη ώρα έναρξης της συνάντησης, τη σύνθεση της Ομάδας
τους στο ειδικό διπλότυπο έντυπο.
6.2.2. Στη περίπτωση παράτασης στην έναρξη της συνάντησης βάση του
Κανονισμού 6.1., οι αρχηγοί των Ομάδων θα μπορούν εφόσον το
επιθυμούν, να παρατείνουν και τη παράδοση της σύνθεσης τους.
Αυτή όμως θα πρέπει να παραδίδεται στον Επιδιαιτητή τουλάχιστο
πέντε (5) λεπτά πριν από τη λήξη της παράτασης.
6.2.3. Σε περίπτωση καθορισμού δύο συναντήσεων του ίδιου
Πρωταθλήματος την ίδια ημέρα, οι συνθέσεις των Ομάδων θα
πρέπει να παραδίδονται στον Επιδιαιτητή το αργότερο σε πέντε (5)
λεπτά μετά τη λήξη της προηγούμενης συνάντησης.
6.2.4. Η σύνθεση θα υποβάλλεται στο ειδικό διπλότυπο έντυπο που θα
τους παραχωρείται από τον Επιδιαιτητή. Οι αρχηγοί των Ομάδων
θα ανταλλάσουν μεταξύ τους το πρώτο αντίτυπο του διπλότυπου
εντύπου της σύνθεσης και ταυτόχρονα θα παραδίδουν το δεύτερο
αντίτυπο στον Επιδιαιτητή.
6.2.5. Στην σύνθεση θα δηλώνονται τα πιο κάτω:
6.2.5.1. Οι Αθλητές/Αθλήτριες που θα αγωνιστούν στους
καθορισμένους αγώνες του κάθε Πρωταθλήματος οι οποίοι
πρέπει να επιλέγονται από το κατάλογο δηλωθέντων
Αθλητών/Αθλητριών και να είναι σύμφωνα με τη σειρά
δυναμικότητας τους (βλέπε Κανονισμούς 6.4 και 6.5).
6.2.5.2. Οι αναπληρωματικοί Αθλητές/Αθλήτριες.
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6.3. Ελλιπείς Ομάδες
Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο της συνάντησης οποιουδήποτε
Πρωταθλήματος, μία ή και οι δύο Ομάδες είναι ελλιπής τότε:
Αν μετά τη ανακοίνωση οποιουδήποτε αγωνίσματος της συνάντησης που
θα γίνεται από τον Επιδιαιτητή, οι Αθλητές/Αθλήτριες (ή ο Αθλητής
/Αθλήτρια) οποιασδήποτε Ομάδας δεν είναι παρόντες για να ξεκινήσει το
αγώνισμα, τότε η Ομάδα (οι Ομάδες) της οποίας οι Αθλητές/Αθλήτριες
απουσιάζουν θα μηδενίζεται.
6.4. Κατάλογοι Δηλωθέντων Αθλητών/Αθλητριών
6.4.1. Κάθε Σωματείο θα καταρτίζει δύο Κατάλογους οι οποίοι θα
περιλαμβάνουν αντίστοιχα όλους τους υποψήφιους Αθλητές και
Αθλήτριες που προτίθεται να χρησιμοποιήσει σε όλα τα
Πρωταθλήματα της αγωνιστικής περιόδου.
6.4.2. Οι Κατάλογοι δηλωθέντων Αθλητών/Αθλητριών θα γίνονται στα
ειδικά έντυπα πού θα αποστέλλονται από τη ΤΕ της ΚΟΜ σε όλα τα
Σωματεία μαζί με τη προκήρυξη του πρώτου στη σειρά
πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου.
6.4.3. Κάθε Σωματείο οφείλει να αποστέλλει τους κατάλογους αυτούς στη
ΤΕ της ΚΟΜ σε ημερομηνία που θα καθορίζεται τουλάχιστον πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του πρώτου στη σειρά
πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου που θα προκηρύσσεται
σύμφωνα με το Κανονισμό 3.2. και 3.3. πιο πάνω.
6.4.4. Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να γίνονται με βάση τη σειρά
δυναμικότητας των Αθλητών/Αθλητριών, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο Κανονισμό 6.5. πιο κάτω.
6.4.5. Οι συμπληρωμένοι κατάλογοι δηλωθέντων Αθλητών/Αθλητριών
όλων των Σωματείων, θα κοινοποιούνται από τη ΤΕ της ΚΟΜ προς
όλα τα Σωματεία και στην ιστοσελίδα της ΚΟΜ πριν από την έναρξη
του πρώτου στη σειρά πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου με
ξεχωριστή διαλογή των καταλόγων σε κάθε ηλικιακό πρωτάθλημα .
6.4.6. Η ΤΕ θα έχει την ευθύνη για την ενημέρωση και κοινοποίηση των
καταλόγων σε περίπτωση οποιονδήποτε αλλαγών (επιπρόσθετες
εγγραφές, ανανέωση ισχύος Δελτίων Υγείας).
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6.5. Σειρά Δυναμικότητας Αθλητών/Αθλητριών (Ranking)
6.5.1. Γενικοί κανόνες
6.5.1.1. Όλα τα Σωματεία θα κατατάσσουν τους Αθλητές/Αθλήτριες
τους
στον
αντίστοιχο
κατάλογο
δηλωθέντων
Αθλητών/Αθλητριών με βάση τη σειρά δυναμικότητας τους
στο αγώνισμα του απλού (ανδρών/ γυναικών). Η σειρά αυτή
θα εναπόκειται εξ ολοκλήρου στη κρίση ή σε άλλες
εσωτερικές διαδικασίες του κάθε Σωματείου.
6.5.1.2. Αυτή η σειρά δυναμικότητας θα ισχύει σε όλα τα
Πρωταθλήματα της αγωνιστικής περιόδου.
6.5.1.3. Σε κάθε συνάντηση οποιουδήποτε Πρωταθλήματος οι
αρχηγοί των ομάδων θα πρέπει να δηλώνουν τη σύνθεση των
ομάδων τους με βάση αυτή τη σειρά δυναμικότητας.
6.5.2. Επιπρόσθετες εγγραφές στον Κατάλογο Δηλωθέντων Αθλητών
/Αθλητριών
6.5.2.1. Μετά την αρχική υποβολή του Καταλόγου Δηλωθέντων
Αθλητών/Αθλητριών επιπρόσθετες εγγραφές με δικαίωμα
συμμετοχής στα Πρωταθλήματα της τρέχουσας αγωνιστικής
περιόδου θα επιτρέπονται μόνον στην περίπτωση νέας
εγγραφής Κυπριών Αθλητών/Αθλητριών. Στην περίπτωση
αυτή οι Αθλητές/Αθλήτριες μπορούν να τοποθετούνται σε
οποιαδήποτε θέση στον υφιστάμενο κατάλογο.
6.5.2.2. Οι νέοι Κατάλογοι πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στα
σωματεία και στην ιστοσελίδα της ΚΟΜ.
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6.6. Αναπληρωματικοί Αθλητές/Αθλήτριες
6.6.1. Επιτρεπτός αριθμός Αναπληρωματικών Αθλητών/Αθλητριών
6.6.1.1. Στις συναντήσεις οποιουδήποτε Πρωταθλήματος (Μικτού και
Κυπέλλου Ανεξαρτησίας) κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει
μέχρι τρεις (3) αναπληρωματικούς Αθλητές και μέχρι τρεις (3)
αναπληρωματικές
Αθλήτριες
πέραν
αυτών
που
αναγράφονται στη αρχική σύνθεση.
6.6.2. Κανόνες αναπλήρωσης Αθλητών/Αθλητριών
Η αναπλήρωση θα γίνεται σύμφωνα με τους πιο κάτω κανόνες:
6.6.2.1. Η αναπλήρωση Αθλητή/Αθλήτριας μπορεί να γίνει σε
οποιονδήποτε στάδιο της συνάντησης, πριν την ανακοίνωση
και έναρξη του αγωνίσματος στο οποίο θα λάβει μέρος.
6.6.2.2. Ο
αναπληρωματικός
Αθλητής/Αθλήτρια
που
χρησιμοποιείται θα παίρνει τη θέση αυτού
αντικαθίσταται.

θα
που

6.6.2.3. Η σειρά δυναμικότητας του νέου Αθλητή/Αθλήτριας στο
συγκεκριμένο αγώνισμα που γίνεται η αντικατάσταση θα
πρέπει να είναι πιο χαμηλή σε σχέση με τον αντίστοιχο
Αθλητή/Αθλήτρια τον οποίο αντικαθιστά στην αρχική
σύνθεση της Ομάδας.
6.6.2.4. Αθλητής/Αθλήτρια που αποχωρεί κατά τη διάρκεια
οποιουδήποτε αγωνίσματος που έχει ήδη ανακοινωθεί ή
βρίσκεται σε εξέλιξη, λόγω τραυματισμού ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να αντικατασταθεί και
θα χάνει το συγκεκριμένο αγώνα.
6.6.2.5. Κάθε ομάδα σε κάθε συνάντηση μπορεί να χρησιμοποιήσει
το μέγιστο τέσσερις (4) αναπληρωματικούς (Δύο (2) Αθλητές
και Δύο (2) Αθλήτριες).
6.6.2.6. Η αναπλήρωση θα κοινοποιείται τόσο στον Επιδιαιτητή όσο
και στον επικεφαλή της αντίπαλης Ομάδας.
6.6.2.7. Σε περίπτωση που ο Αθλητής/Αθλήτρια που θα
αντικατασταθεί έχει δηλωθεί στην αρχική σύνθεση σε δύο
αγωνίσματα και δεν έχει αγωνιστεί ακόμα, μπορεί να
αντικατασταθεί από δύο διαφορετικούς Αθλητές/Αθλήτριες
στα δύο αγωνίσματα.
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6.6.2.8. Αθλητές/Αθλήτριες που έχουν δηλωθεί στην αρχική σύνθεση
σε ένα μόνο αγώνισμα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
αναπληρωματικοί.
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6.7. Κοινοτικοί και Ξένοι Αθλητές/Αθλήτριες
6.7.1. Σε κάθε συνάντηση οποιουδήποτε πρωταθλήματος µια ομάδα
μπορεί να χρησιμοποιήσει απεριόριστο αριθμό Κοινοτικών και
Ξένων Αθλητών/Αθλητριών νοουμένου ότι είναι εγγεγραμμένοι
σύμφωνα με τις πρόνοιες των Εσωτερικών Κανονισμών:
6.8. Αρχηγός (Επικεφαλής) Ομάδας
6.8.1. Κάθε Ομάδα θα πρέπει να δηλώνει στον Επιδιαιτητή το όνομα του
αρχηγού της πριν από την έναρξη της κάθε συνάντησης.
6.8.2. Η δήλωση του ονόματος του αρχηγού θα γίνεται πάνω στο ειδικό
έντυπο δήλωσης της σύνθεσης των Ομάδων.
6.8.3. Αρχηγός ομάδας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε παράγοντας,
προπονητής ή Αθλητής/Αθλήτρια της κάθε ομάδας.
6.8.4. Καθήκοντα του Αρχηγού είναι :
6.8.4.1. Η υποβολή της σύνθεσης της Ομάδας στον Επιδιαιτητή.
6.8.4.2. Η υπογραφή του φύλλου Αγώνος.
6.8.4.3. Η ανάληψη εκ μέρους του σωματείου του όλων των
διοικητικών και άλλων θεμάτων που αφορούν τη διεξαγωγή
της κάθε συνάντησης.
6.8.5. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση για αποχώρηση του Αρχηγού
οποιασδήποτε Ομάδας, αυτός θα είναι υπόχρεος να δηλώνει στον
Επιδιαιτητή το όνομα του αντικαταστάτη του.
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6.9. Μηδενισμός Ομάδας
Μία Ομάδα ή (ή και δύο Ομάδες) θα μηδενίζεται σε µία συνάντηση στις
πιο κάτω περιπτώσεις:
6.9.1. Όταν χρησιμοποιήσει Αθλητή/Αθλήτρια χωρίς να είναι κάτοχος
δελτίου ταυτότητας και δελτίου υγείας και αποδειχθεί τούτο μετά το
σχετικό έλεγχο από τη ΤΕ της ΚΟΜ, εκτός αν παρουσιάσει έγγραφο
της ΚΟΜ που να δικαιολογεί τούτο.
6.9.2. Όταν χρησιμοποιήσει Αθλητή/Αθλήτρια και
παραβίασε τους κανονισμούς για το Ντόπινγκ.

αποδειχθεί

ότι

6.9.3. Δεν παρουσιαστεί σε καθορισμένη συνάντηση τριάντα (30) λεπτά
μετά τη καθορισμένη ώρα έναρξης της (συμπεριλαμβανομένης της
παράτασης που περιγράφεται στο Κανονισμό 6.1).
6.9.4. Όταν είναι ελλιπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 6.3.
6.9.5. Στη περίπτωση μηδενισμού μιας ομάδας η συνάντηση θα
κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλου ομάδας με νίκη σε όλους τους
αγώνες της συνάντησης. Ο αριθμός των σετ και πόντων του κάθε
αγώνα θα υπολογίζεται με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς για
κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος.
6.10.

Ενστάσεις

6.10.1. Τυχόν ένσταση για το κύρος της συνάντησης μπορεί να γίνει από
τον αρχηγό της κάθε ομάδας κατά την υπογραφή του φύλλου
αγώνα.
6.10.2. Η ένσταση για να ισχύει πρέπει να γίνεται από το
ενδιαφερόμενο σωματείο με υπογραμμένη, συστημένη επιστολή (η
ταχυδρομική σφραγίδα θα θεωρηθεί ως τεκμήριο έγκαιρου
αποστολής της επιστολής) προς το ΔΣ της ΚΟΜ εντός τεσσάρων (4)
ημερών από το τέλος της συνάντησης.
6.10.3. Μαζί με την ένσταση θα πρέπει να καταβάλλεται και το ποσό
των €35.Το ποσό θα επιστρέφεται σε περίπτωση που η ένσταση
είναι επιτυχής.
6.10.4. Η ένσταση θα παραπέμπεται αυτόματα στη Δικαστική Επιτροπή
εντός (4) ημερών.
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6.11. Ταυτότητες ‐ Δελτία Υγείας
6.11.1. Για να χρησιμοποιηθεί Αθλητής/Αθλήτρια σε συνάντηση
οποιουδήποτε πρωταθλήματος ή κυπέλλου πρέπει να κατέχει
Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας της ΚΟΜ και Δελτίο Υγείας τα οποία θα
είναι σε ισχύ.
6.11.2. Οι Ταυτότητες και τα Δελτία Υγείας θα πρέπει να
παρουσιάζονται στην ΤΕ της ΚΟΜ μαζί µε το κατάλογο δηλωθέντων
Αθλητών/Αθλητριών για έλεγχο.
6.11.3. Σε περίπτωση έκδοσης ή ανανέωσης νέων δελτίων υγείας θα
πρέπει αυτά να αποστέλλονται για έλεγχο στην ΤΕ της ΚΟΜ η οποία
στην συνέχεια, άμεσα, θα τα κοινοποιεί στα σωματεία και θα τα
αναρτά στην ιστοσελίδα της ΚΟΜ.
6.12. Επιδιαιτητές Συναντήσεων Πρωταθλημάτων
6.12.1. Σε κάθε συνάντηση θα πρέπει να ορίζεται επιδιαιτητής
συνάντησης καθορισμένος από τη ΤΕ της ΚΟΜ, ή άλλο αρμόδιο
σώμα με βάση τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της ΚΟΜ.
6.12.2. Ο Επιδιαιτητής θα πρέπει να είναι παρών στη αίθουσα σε όλη τη
διάρκεια της συνάντησης.
6.12.3. Ο Επιδιαιτητής θα έχει ως καθήκοντα:
6.12.3.1. Τη γενική εποπτεία της συνάντησης ώστε να τηρούνται
ορθά όλοι οι κανονισμοί παιδιάς και εσωτερικοί κανονισμοί
της ΚΟΜ.
6.12.3.2. Την ορθή συμπλήρωση του φύλλου συνάντησης, την
Έκθεση επιδιαιτητή και την έγκαιρη παράδοση τους το
αργότερο εντός 24 ωρών προς την ΤΕ της ΚΟΜ.
6.12.3.3. Ο επιδιαιτητής αποφασίζει σύμφωνα με τη κρίση του πάνω
σε οποιοδήποτε θέμα ήθελε προκύψει που δεν καλύπτεται
από τους κανονισμούς.
6.12.3.4. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί ο ορισθείς
επιδιαιτητής ορίζεται επιδιαιτητής με τη σύμφωνο γνώμη
των δύο σωματείων.
6.12.3.5. Εάν δεν επέλθει συμφωνία ο αγώνας θα αναβάλλεται.
6.13. Διαιτητές
6.13.1. Σε όλες τις συναντήσεις οποιουδήποτε Πρωταθλήματος οι
αγώνες είναι δυνατό να διεξάγονται χωρίς Διαιτητές.
6.13.2. Ο επιδιαιτητής μπορεί εάν του ζητηθεί ή εάν ο ίδιος κρίνει
πρέπον, να ορίσει σε οποιοδήποτε αγώνα Διαιτητή από τους
παριστάμενους.
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6.14. Κριτές Γραμμών
6.14.1. Σε όλες τις συναντήσεις οποιουδήποτε Πρωταθλήματος οι
αγώνες είναι δυνατό διεξάγονται χωρίς Κριτές Γραμμών.
6.14.2. Ο επιδιαιτητής μπορεί εάν του ζητηθεί ή εάν ο ίδιος κρίνει
πρέπον, να ορίσει σε οποιοδήποτε αγώνα κριτές γραμμών από τους
παριστάμενους.
6.15. Φτερά
6.15.1. Σε όλες τις συναντήσεις οποιουδήποτε Πρωταθλήματος θα
γίνεται προσπάθεια να χρησιμοποιείτε μόνο ένα είδος και μάρκα
φτερών.
6.15.2. Το είδος και όνομα της μάρκας θα αναγράφεται στην προκήρυξη
του κάθε Πρωταθλήματος.
6.16. Τρόπαια
6.16.1. Στους
Νικητές
και
Φιναλίστ
των
Πρωταθλημάτων θα απονέμονται έπαθλα.

Διασωματειακών

33 | Σ ε λ ί δ α

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1
ΦΑΣΗ ΝΟΚ‐ΑΟΥΤ ‐ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
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ΑΡ. ΟΜΙΛΩΝ: 2
ου
Νικητής 1

Φιναλίστ 2

ου

Πρωταθλήτρια Φιναλίστ 1

Νικητής 2

ου

ου

ΑΡ. ΟΜΙΛΩΝ: 3
Φιναλίστ 2

ου

Φιναλίστ 3

ου

Νικητής 3

Νικητής 1

ου

Πρωταθλήτρια -

ου

Φιναλίστ 1

ου

Νικητής 2

ου

ΑΡ. ΟΜΙΛΩΝ: 4
Νικητής 1

ου

Φιναλίστ 3

ου

Φιναλίστ 2

ου

Νικητής 4

ου

Νικητής 3

ου

Πρωταθλήτρια -

Φιναλίστ 1

ου

Φιναλίστ 4

ου

Νικητής 2

ου
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