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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΑΡΘΡΟ 17 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Όπου υπάρχει βαθμολογία, σ’ αυτήν θα ακολουθείται το εξής σύστημα σε όλες τις
κατηγορίες:




Νίκη
Ισοπαλία Ήττα
-

τρείς (3) βαθμοί
ένας (1) βαθμός
μηδέν (0) βαθμός

2. Α. Σε περίπτωση κατά την οποία μία ομάδα υπαίτια, δεν προσέλθει σε ορισθέντα
αγώνα ή αποχωρίσει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα Πρωταθλήματος ή / και
Τουρνουά οποιασδήποτε κατηγορίας, κατ’ αρχή μηδενίζεται και ο αγώνας
κατακυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα με αποτέλεσμα 5-0 και της αφαιρείται και
ένας (1) βαθμός από τη βαθμολογία της κατηγορίας που αγωνίζεται στην
περίπτωση που το σωματείο αυτό επανέλθει στους αγώνες του.
Εάν όμως το ίδιο σωματείο αποχωρήσει οριστικά από το Πρωτάθλημα τότε αυτό
μηδενίζεται και στους υπόλοιπους αγώνες του όλοι δε οι αγώνες του στους
οποίους θα συμμετείχε κατακυρώνονται στους αντιπάλους του με αποτέλεσμα 50.
Σε περίπτωση που μία ομάδα υπαίτια δεν προσέλθει ή αποχωρήσει κατά τη
διάρκεια ενός αγώνα για το Παγκύπριο Κύπελλο, ο αγώνας καταχωρείται υπέρ
της αντίπαλης ομάδας και η υπαίτια ομάδα αποκλείεται τόσο από το Κύπελλο όσο
και από τυχόν ωφελήματα.
Β. Σε οποιανδήποτε γενικά περίπτωση που διαπιστωθεί αντικανονική συμμετοχή
αθλητή όπως περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας αποκλεισμός λόγω ποινής κ.α. η
υπαίτια ομάδα τιμωρείται αυτόματα με μηδενισμό στο συγκεκριμένο αγώνα και
αφαιρείται από αυτήν ένας (1) ακόμη βαθμός, όπου υφίσταται βαθμολογία.
Η απόφαση για την επιβολή Πειθαρχικής ποινής σε αθλητή από τη χρονική στιγμή
που περιήλθε σε γνώση του σωματείου του θεωρείται ότι γνωστοποιήθηκε και
στον αθλητή στον οποίο επιβλήθηκε, αν τυχόν δεν έλαβε χώρα ευθεία
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και στον ίδιο (τον αθλητή).
Η έκτιση της ποινής για τη μη συμμετοχή του αθλητή στους αγώνες της ομάδας
του αρχίζει από την κατά τα προαναφερθέντα κοινοποίηση της σχετικής
απόφασης. Η πιο πάνω ποινή επιβάλλεται από τα κατά περίπτωση αρμόδια
όργανα και ισχύει για όλα τα προκηρυσσόμενα από την ΚΟΕΚ Πρωταθλήματα.
3. Εάν μια ομάδα δεν προσέλθει να αγωνισθεί αδικαιολόγητα σε δύο (2) τουλάχιστον
αγώνες του Πρωταθλήματος που συμμετέχει, αποκλείεται του υπόλοιπου
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Πρωταθλήματος κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου της ΚΟΕΚ σύμφωνα
με τα πιο πάνω αναφερόμενα.
4. Εάν μια ομάδα αποχωρήσει ή λόγω της παραγράφου 3 τιμωρηθεί με τη
προβλεπόμενη ποινή, τότε:


Εάν το γεγονός συμβεί πριν από τη λήξη του α΄ γύρου όλα τα μέχρι τη στιγμή
εκείνη αποτελέσματα ακυρώνονται.



Εάν το γεγονός συμβεί κατά τη διάρκεια του β΄ γύρου της διεξαγωγής του
Πρωταθλήματος οι αγώνες που απομένουν μέχρι τη λήξη του Πρωταθλήματος
κατακυρώνονται με τέρματα 5-0 υπέρ εκείνων των ομάδων που θα
αντιμετώπιζε ο σύλλογος (μέχρι τη λήξη του Πρωταθλήματος) καθώς επίσης
και όλοι οι προηγούμενοι αγώνες του δευτέρου γύρου.



Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις οι σύλλογοι εκτός από τα αμέσως πιο
πάνω θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις προκαθορισμένες διατάξεις της
Προκήρυξης.

5. Όταν τελειώνει το Πρωτάθλημα ή κάποια γενικά διοργάνωση, κάθε ομάδα που θα
τερματίζει, βαθμολογικά θα καταλαμβάνει τέτοια θέση, σύμφωνα με το άθροισμα
των βαθμών που συγκέντρωσε σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έφερε στο
Πρωτάθλημα αυτό ή στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Β. ΙΣΟΒΑΘΜΙ Α ΟΜΑΔΩΝ
1. Περιπτώσεις ισοβαθμίας στη τελική βαθμολογία δύο ή περισσοτέρων ομάδων, για
την ανάδειξη Πρωταθλητή θα επιλύονται σύμφωνα με τα περί ισοβαθμίας
αναφερόμενα στη πιο κάτω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
2. Περιπτώσεις ισοβαθμίας στη βαθμολογία, θα επιλύονται ως ακολούθως
Α. Εάν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2):


Εάν υπάρχει ισοβαθμία τότε υπερτερεί η ομάδα με τη καλύτερη διαφορά
τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες με βαρύτητα τα εκτός έδρας τέρματα.



Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας, θα διεξάγεται μεταξύ τους αγώνας
πρόκρισης (μπαράζ). Μέσα σε 21 ημέρες σε ουδέτερο έδαφος.

Β. Εάν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο λαμβάνεται
υπόψη η βαθμολογία των μεταξύ τους αγώνων.


Εάν υπάρχει ισοβαθμία, υπερτερεί η ομάδα με τη καλύτερη διαφορά
τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες.



Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας, θα διεξάγεται μεταξύ τους αγώνας
πρόκρισης (μπαράζ). Μέσα σε 21 ημέρες σε ουδέτερο έδαφος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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α)

Εάν ισοβαθμούν τρεις (3) ομάδες, υπολογίζουμε τη βαθμολογία στους
μεταξύ τους αγώνες. Σε περίπτωση που δύο (2) από τις τρεις (3)
ομάδες έχουν την ίδια βαθμολογία, τότε βλέπε παρ. Α.

β)

Εάν ισοβαθμούν τέσσερις (4) ομάδες. Υπολογίζουμε τη βαθμολογία
στους μεταξύ τους αγώνες. Σε περίπτωση που οι τρεις (3) έχουν ίδια
βαθμολογία, τότε βλέπε παρ. Β.

