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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

1. Σκουφιά αθλητών 

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 τα σωματεία που συμμετέχουν στο Πρωταθλήματα και 
Κύπελλο έχουν δικαίωμα εάν επιθυμούν να τοποθετούν στα σκουφιά των αθλητών τους : 

1.1 Το έμβλημα και το όνομα του σωματείου τους στο εμπρόσθιο μέρος του σκουφιού με το οποίο 
αγωνίζονται, σύμφωνα με το σχήμα . 

1.2 Στο χώρο του μετώπου δεν επιτρέπεται η εμφάνιση λογότυπου, εμβλήματος ή οποιουδήποτε 
άλλου διακριτικού, πλην του λογότυπου του ονόματος του σωματείου.  Εξαιρείται η περίπτωση 
που ο χορηγός αποτελεί μέρος της ονομασίας του σωματείου. Στη περίπτωση αυτή θα 
τοποθετείται μόνο η ονομασία και όχι το τυχόν λογότυπο του χορηγού. 

1.3 Οι διαστάσεις του λογοτύπου δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 8,5Χ8,5εκ. Το δε όνομα του 
συλλόγου πρέπει να έχει γράμματα ύψους έως 2 εκ. και μήκος έως 13εκ. 

 

Σχήμα1 :  Χώρος τοποθέτησης λογοτύπων συλλόγων και σήματος. 

 1.4  Η τοποθέτηση του λογότυπου του χορηγού τους, οι διαστάσεις του οποίου μπορεί να είναι έως 
15εκ. ύψος, καλύπτει ολόκληρο το φάρδος του πίσω μέρος του σκουφιού. Προαιρετικά μπορεί 
επίσης να τοποθετηθεί και το όνομα του παίκτη στο πίσω μέρος του σκουφιού. Στην περίπτωση 
αυτή οι διαστάσεις των γραμμάτων πρέπει να είναι ανάλογες του διαθέσιμου χώρου κατά μήκος 
(13εκ.) και ύψος (2εκ.) του σκουφιού  

1.5  Τα σωματεία υποχρεούνται να μεριμνούν για την προμήθεια τεσσάρων σετ σκουφιών. Τα δύο 
έγχρωμα, τα άλλα δύο λευκά, υποχρεωτικά με καλύμματα στα αυτιά. Ιδιαίτερα στη λευκή σειρά, 
πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε ο αριθμός και τα διακριτικά του συλλόγου να εμφανίζονται με τα 
επίσημα χρώματά του. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σύλλογος να χρησιμοποιήσει στα 
σκουφιά ή στην γενικότερη αθλητική εμφάνιση των αθλητών του χρώματα άλλα από τα 
δηλωθέντα επίσημα ή το ουδέτερο λευκό . Σε περίπτωση ομοιομορφίας στα χρώματα 
φιλοξενουμένων και γηπεδούχων σωματείων, την υποχρέωση αλλαγής του χρώματος στα 
σκουφάκια έχει το φιλοξενούμενο σωματείο.  

1.6 Οι τερματοφύλακες πρέπει υποχρεωτικά να φορούν σκουφάκια κόκκινου χρώματος τα οποία θα 
φέρουν τους αριθμούς (1) και (13) 

1.7 Ο έλεγχος για την καταλληλότητα των σκουφιών πραγματοποιείται από τον Αλυτάρχη πριν την 
έναρξη των αγώνων . Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 
1.1. και 1.2 του παρόντος άρθρου, ο Αλυτάρχης υποχρεούται να τα αναφέρει στο Φ.Α. ως 
παράβαση της παρούσας Προκήρυξης και στην συνέχεια για τις περαιτέρω συνέπειες 
επιλαμβάνεται η Δικαστική της ΚΟΕΚ 

1.8 Πριν την έναρξη των Πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών, τα σωματεία πρέπει να 
ενημερώνουν μέσω επιστολής την ΚΟΕΚ χορηγικές συνεργασίες ή διαφήμιση προϊόντων ή 
υπηρεσιών που θα τοποθετηθούν στα σκουφιά προς έγκριση. 

1.9. Η ΚΟΕΚ έχει το δικαίωμα να εξετάσει και να απορρίψει χορηγούς, διαφημίσεις και υπηρεσίες που 
πρόκειται να τοποθετηθούν στα σκουφιά μίας ομάδας , οι οποίες δεν είναι έννομες σύμφωνα με 
τον νόμο Ο περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) Νόμος (ΚΕΦ.50) ή είναι συγκρουόμενοι 
με τα συμφέροντα των χορηγών της ΚΟΕΚ 

 


