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ΑΡΘΡΟ 14 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΔΙ ΑΚΟΠΗΚΕ
1. Αγώνας που διακόπηκε, συνέπεια της ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου,
ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπής ηλεκτροφωτισμού, τραυματισμού
διαιτητή κλπ) επαναλαμβάνεται από το χρονικό σημείο που συντελέστηκε η
διακοπή, διατηρουμένων όλων των στοιχείων που αναγράφονται στο Φ.Α. (π.χ.
σκορ, φάουλ, τάιμ άουτ, αποβολές αθλητών μη επιτρεπόμενης της αναπλήρωσης
τους κλπ).
Ο αγώνας αυτός θα πρέπει να επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, στην ίδια ώρα
και στο ίδιο κολυμβητήριο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, η ημέρα διεξαγωγής του
ορίζεται από το αρμόδιο όργανο της ΚΟΕΚ το ταχύτερο δυνατόν.
2. Αν ο αγώνας διακοπεί συνέπεια επεισοδίων που δημιουργήθηκαν αποδεδειγμένα
από αθλητές, παράγοντες ή οπαδούς του ενός ή και των δύο σωματείων, το
κύρος του εξαρτάται από την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής
3. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου αρ.2, ο διαιτητής υποχρεούται:
α) να αναγράψει στο Φ.Α. την υπαίτια της διακοπής ομάδα, με σαφήνεια.
β) να κατακυρώσει τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης ομάδας με το αποτέλεσμα της
στιγμής της διακοπής, αν αυτό ήταν υπέρ της ομάδας στην οποία
κατακυρώνεται ο αγώνας ή να κατακυρώσει τον αγώνα με σκορ 5-0 υπέρ της
αντίπαλης ομάδας, εφόσον το αποτέλεσμα ήταν υπέρ της υπαίτιας για τη
διακοπή ομάδας, η οποία και μηδενίζεται.
Επιπρόσθετα όταν ο αγώνας είναι για το Παγκύπριο Κύπελλο, στην υπαίτια
ομάδα επιβάλλεται αποκλεισμός από οποιαδήποτε οφέλη υλικά ή ηθικά που
τυχόν θα κέρδιζε από την συμμετοχή της σ’ αυτό αν δεν μηδενιζόταν.
4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας της ομάδας, υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε αγώνας
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3β του άρθρου αυτού, το
αποτέλεσμα του διακοπέντος αγώνα δεν θα υπολογίζεται, αλλά θα διεξάγεται, με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΚΟΕΚ αγώνας ή αγώνες κατάταξης με την ή
με τις ομάδες που ισοβάθμησαν μαζί της, εξαιρούμενης της περίπτωσης κατά την
οποία ισοβαθμούν οι ομάδες του διακοπέντος ή μη τελεσθέντος αγώνα.
5. Αν υπαίτιες της διακοπής θεωρηθούν και οι δύο ομάδες, μηδενίζονται και οι δύο
και ο αγώνας δεν κατακυρώνεται υπέρ της μιας ή της άλλης (ομάδας).
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