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ΑΡΘΡΟ 9ο 
 

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
 

Α. ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΜΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Όταν το αθλητικό παράπτωμα που βαρύνει σωματείο δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν 
ιδιαίτερης βαρύτητας, είναι ελαφρό και σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το 
άθλημα, τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη. 

 
 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Στις παρακάτω περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ειδικές, επιβάλλονται σε βάρος των 
υπαιτίων σωματείων οι ακόλουθες ποινές : 
 
1. Σε περιπτώσεις που έγιναν τελεσίδικα δεκτές ενστάσεις για την χρησιμοποίηση 

αθλητών άλλων από αυτούς που δικαιούνται συμμετοχής (πλαστοπροσωπία) 
Υδατοσφαίριση, μηδενισμός στον συγκεκριμένο αγώνα και αφαίρεση 1 βαθμού.  
Κολύμβηση και λοιπά αθλήματα, μη βαθμολόγηση στο συγκεκριμένο αγώνισμα  
και αφαίρεση 10 βαθμών από την ολική βαθμολογία του σωματείου στους αγώνες  
που συνέβη το αδίκημα ή αποκλεισμού του εμπλεκόμενου αθλητή για περίοδο 60  
ημερολογιακών ημερών. 

 
2. Σε αγώνα υδατοσφαίρισης Πρωταθλήματος ή Τουρνουά, όταν υπαίτιο σωματείο είτε 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας ανεξάρτητα από τα αίτια, είτε για βαθμολογική διευκόλυνση 
άλλου σωματείου δεν συμμετέχει σε αγώνα, ή αποχωρεί πριν τη λήξη του, ή αποσύρει 
τη βασική του ομάδα από τον αγώνα και αγωνίζεται με αναπληρωματική, ή εφηβική, ή 
παιδική ομάδα μηδενίζεται και του αφαιρούνται 2 βαθμοί.  
Σε αγώνες για το Παγκύπριο Κύπελλο τα ίδια αδικήματα τιμωρούνται με αποκλεισμό  
και απώλεια όλων των απορρεόντων ωφελημάτων.  

 
 

Γ. ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ – ΡΙΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Κ.Λ.Π. 
Στις περιπτώσεις δημιουργίας επεισοδίων (π.χ. συμπλοκές, ρίψεις αντικειμένων στον 
αγωνιστικό χώρο) που στρέφονται εναντίον θεατών, αρχόντων, αθλητών και γενικά 
προσώπων που με οιανδήποτε ιδιότητα έχουν σχέση με το άθλημα και τους 
διεξαγόμενους αγώνες και συνέπεια των οποίων είναι η δυσφήμιση του αθλήματος και η 
προσβολή του φίλαθλου πνεύματος, επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές: 

 
Α.  Στην Υδατοσφαίριση,  

 
1. Στέρηση του δικαιώματος των υπαιτίων σωματείων να αγωνίζονται στην έδρα τους 

την επομένη αγωνιστική ημέρα και επιπρόσθετα. 
 

- Ποινή της επίπληξης ή της στέρησης της έδρας για 1 αγωνιστική ημέρα 
στην περίπτωση που τα επεισόδια δημιουργηθούν στον άμεσα 
περιβάλλοντα χώρο του κολυμβητηρίου πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά τη 
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λήξη του αγώνα και έχουν σχέση με τα διαγωνιζόμενα σωματεία. Το ίδιο 
επίσης και στην περίπτωση που τα επεισόδια δημιουργηθούν ή λάβουν 
μέρος μέσα στο κολυμβητήριο (κερκίδες, αποδυτήρια) αλλά έξω από τον 
αγωνιστικό χώρο. 

 
- Ποινή 1 - 2 αγωνιστικών ημερών στην περίπτωση που τα επεισόδια γίνουν 

μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά ό αγώνας δεν διακόπηκε οριστικά 
συνέπεια των επεισοδίων. 

 
- Ποινή 3 αγωνιστικών ημερών στην περίπτωση που τα επεισόδια γίνουν 

μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ό αγώνας διακόπηκε οριστικά συνέπεια 
των επεισοδίων. 

 
2. Στέρηση του δικαιώματος των υπαιτίων σωματείων να αγωνίζονται στην παρουσία 

φιλάθλων (στην έδρα τους) την επόμενη αγωνιστική μέρα και επιπρόσθετα .  
 

- Ποινή της επίπληξης ή της στέρησης παρουσίας φιλάθλων για 1 αγωνιστική 
ημέρα στην περίπτωση που τα επεισόδια δημιουργηθούν στον άμεσα 
περιβάλλοντα χώρο του κολυμβητηρίου πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά τη 
λήξη του αγώνα και έχουν σχέση με τα διαγωνιζόμενα σωματεία. Το ίδιο 
επίσης και στην περίπτωση που τα επεισόδια δημιουργηθούν ή λάβουν 
μέρος μέσα στο κολυμβητήριο (κερκίδες, αποδυτήρια) αλλά έξω από τον 
αγωνιστικό χώρο. 

 
- Ποινή 1 - 2 αγωνιστικών ημερών της στέρησης παρουσίας φιλάθλων στην 

έδρα του στην περίπτωση που τα επεισόδια γίνουν μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο αλλά ό αγώνας δεν διακόπηκε οριστικά συνέπεια των επεισοδίων. 

 
- Ποινή 3 αγωνιστικών της στέρησης παρουσίας φιλάθλων στην έδρα στην 

περίπτωση που τα επεισόδια γίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ό 
αγώνας διακόπηκε οριστικά συνέπεια των επεισοδίων. 

  
Β.  Στην κολύμβηση και τα λοιπά αθλήματα, ποινή της επίπληξης σε περίπτωση που   

τα επεισόδια δημιουργηθούν στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου πριν, κατά 
τη διάρκεια, ή μετά τη λήξη του αγώνα και έχουν σχέση με τα διαγωνιζόμενα  
σωματεία και επιπρόσθετα. 
 

- Ποινή απαγόρευσης της εισόδου στους αθλητικούς χώρους για χρονική 
περίοδο μέχρι 6 μήνες στους παράγοντες των σωματείων που είχαν 
ανάμειξη στα επεισόδια. 

 
- Ποινή απαγόρευσης της εισόδου στους αθλητικούς χώρους για περίοδο 1 

έτους στους παράγοντες των σωματείων που αποδεδειγμένα είχαν ξανά 
ανάμειξη σε επεισόδια μετά που είχαν ήδη τιμωρηθεί με την πιο πάνω 
ποινή. 

  
 


