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1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 το:
(α)

Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ U10 (Προμίνι, μικτό για αγόρια και κορίτσια)

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
(α)

Στο Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ U10 θα συμμετάσχουν τα εξής Σωματεία:

ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΑΣΥΛ, ΑΠΟΠ ΠΑΦΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝ Α, ΑΠΟΛΛΩΝ Β, ΑΤΛΑΝΤΑΣ Α,
ΑΤΛΑΝΤΑΣ Β, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ, Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ,
Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ, ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ, ΖΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ, HERITAGE
SPORTS CLUB, YOUTH STARS.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
Στα Πρωταθλήματα ΟΠΑΠ U10 έχουν δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής οι γεννηθέντες/γεννηθείσες
την 1/1/2009 και εντεύθεν.
Το κάθε σωματείο θα πρέπει να αποστείλει κατάσταση στην Ομοσπονδία, με τα ονόματα των
καλαθοσφαιριστών/στριών του ομάδας κ10, μαζί με την ημερομηνία γέννησης τους και αντίγραφο
ταυτότητας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Πρόεδρο/Γενικό Γραμματέα του σωματείου.
Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση καλαθοσφαιριστών/στριών από σωματείο σε σωματείο, μετά την έναρξη
του πρωταθλήματος και εγγραφή του καλαθοσφαιριστή/τριας στο φύλλο αγώνα.
Η δήλωση συμμετοχής αγώνα, η εγκεκριμένη από την ΚΟΚ κατάσταση καλαθοσφαιριστών μαζί με το
δελτίο υγείας του κάθε καλαθοσφαιριστή/στριας, θα πρέπει να παρουσιάζονται στη γραμματεία για την
συμπλήρωση του φύλλου αγώνος, 40 λεπτά πριν την έναρξη του.
Καλαθοσφαιριστές/στριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/μένες στα μητρώα και έχουν εκδώσει δελτίο
ταυτότητας της Ομοσπονδίας, θα πρέπει επίσης να δηλώνονται στην κατάσταση όπως αναφέρεται πιο
πάνω.
Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να αποστείλουν την πιο πάνω κατάσταση το αργότερο
μέχρι την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018.

4. ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ
Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε αγώνα, κατ’ ελάχιστον 2 σύνολα εμφανίσεων έκαστος, μια
ανοικτό χρώμα και μία με σκούρο χρώμα.
Η γηπεδούχος ομάδα αγωνίζεται με ανοικτό χρώμα στολής και η φιλοξενούμενη με σκούρο χρώμα
στολής. Σε περίπτωση που τα χρώματα της στολής των διαγωνιζομένων ομάδων είναι τα ίδια η
παρόμοια, εάν έχουν και οι δύο ανοικτόχρωμο τότε υποχρεούται να αλλάξει στολή η φιλοξενούμενη
ομάδα, ενώ εάν έχουν και οι δύο σκουρόχρωμο, τότε υποχρεούται να αλλάξει στολή η γηπεδούχος
ομάδα.
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Κατά τα λοιπά, αναφορικά με την αθλητική ενδυμασία των ομάδων εφαρμόζονται οι Περί
Πρωταθλημάτων Γενικοί Κανονισμοί. Τα χρώματα που αγωνίζεται η κάθε ομάδα, αποστέλλεται από
όλα τα σωματεία προς την ΚΟΚ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
Τα Πρωταθλήματα προβλέπονται να αρχίσουν το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018. Κύρια ημέρα
διεξαγωγής των αγώνων προβλέπεται να είναι το Σάββατο.
Το πρόγραμμα (ημερομηνίες - γήπεδα κλπ.) θα καθοριστεί από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της
Κ.Ο.Κ και θα σταλεί στα Σωματεία.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
6.1

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ U10

Το Πρωτάθλημα ΟΠΑΠ U10 θα διεξαχθεί σε μια φάση και η κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει όλες τις
υπόλοιπες ομάδες του ομίλου της, βάση κλήρωσης. Δεν θα υπάρχει βαθμολογία στο
συγκεκριμένο πρωτάθλημα και δεν θα δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα των αγώνων
από την ιστοσελίδα της ΚΟΚ.
Σε κάθε αγώνα, μετά το τέλος κάθε περιόδου (με το τέλος κάθε δεύτερου τετράλεπτου), το
σκορ θα μηδενίζεται. Φύλλο αγώνος, θα διατηρείτε μόνο για εσωτερική χρήση της ΚΟΚ.
Α’ΦΑΣΗ
Οι ομάδες θα χωριστούν σε 2 ομίλους ως ακολούθως:
Όμιλος Α’ (Λεμεσού - Πάφου) – Σύνολο 8 ομάδες
Όμιλος Β’ (Λευκωσίας – Λάρνακας – Ελ. Περ. Αμμοχώστου) – Σύνολο 9 ομάδες
Οι ομάδες έχουν τοποθετηθεί στους πιο κάτω ομίλους ως εξής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ Α

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ Β

ΑΠΟΕΛ
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HERITAGE SPORTS CLUB

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΣΥΛ

Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ

ΑΠΟΠ ΠΑΦΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΥ

ΑΤΛΑΝΤΑΣ Α

YOUTH STARS

ΑΤΛΑΝΤΑΣ Β

A.O. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
ΖΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Θα πραγματοποιηθεί 1 γύρος και η κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει όλους τους αντιπάλους της, είτε
εντός είτε εκτός έδρας, βάση κλήρωσης.
7. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ο τόπος και η ώρα έναρξης των αγώνων θα καθορίζεται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και θα
κοινοποιείται έγκαιρα στα ενδιαφερόμενα Σωματεία, διαιτητές, γραμματεία. Η διάρκεια των αγώνων θα
είναι 8 (οκτώ) περίοδοι των 4 (τεσσάρων) λεπτών. Δεν θα υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Σε κάθε αγώνα, μετά το τέλος κάθε περιόδου (με το τέλος κάθε δεύτερου τετράλεπτου), το σκορ
θα μηδενίζεται.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του αμυντικού συστήματος man-toman. Απαγορεύεται η ζώνη και οι παραλλαγές της, το zone press, η πίεση σε όλο το γήπεδο (full
court press) καθώς και κάθε είδους παγίδες. Το σύστημα ζώνης και η πίεση/άμυνα (full court pressing)
σε όλο το γήπεδο, στο Πρωτάθλήμα U10 δεν επιτρέπεται. Επίσης, απαγορεύονται όλα τα σκρην πάνω
στην μπάλα και κάθε είδους hand off (αλλαγή της μπάλας χέρι με χέρι). Ο διαιτητής όταν και εφόσον
διαπιστώσει παράβαση του κανονισμού, θα προχωρεί σε λεκτική παρατήρηση στον προπονητή της
ομάδας και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, χρεώνει με τεχνική ποινή την ομάδα (μία βολή
και κατοχή μπάλας).
Όλοι/όλες οι καλαθοσφαιριστές/στριες, υποχρεωτικά πρέπει να αγωνιστούν τουλάχιστον τρεις (3)
περιόδους των τεσσάρων λεπτών. Στο τέλος κάθε περιόδου των τεσσάρων λεπτών, θα υπάρχει
υποχρεωτικό time-out διάρκειας 30 δευτερολέπτων. Αλλαγές επιτρέπονται (εκτός σε περίπτωση
τραυματισμού) μόνο στα time-out και στο ημίχρονο, το οποίο είναι στην λήξη της τέταρτης
τετράλεπτης περιόδου (ημίχρονο).
Η κάθε ομάδα μπορεί να αναγράψει στο φύλλο αγώνος μέχρι δώδεκα (12) καλαθοσφαιριστές/στριες.
Δεν υπάρχει προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός καλαθοσφαιριστών που θα αναγράφεται στο φύλλο
αγώνος.
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Σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν αναγράψει στο φύλλο αγώνος τον ελάχιστο προτεινόμενο αριθμό
καλαθοσφαιριστών/στριών, ο αγώνας διεξάγεται κανονικά, όμως προτρέπονται οι ομάδες να
αναγράφουν τουλάχιστον 10 καλαθοσφαιριστές/στριες, στο φύλλο αγώνος.
Η μπάλα που θα χρησιμοποιείται στους αγώνες είναι η Spalding size 5.

8. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Τα έξοδα και οι αντιμισθίες αγώνα Ανδρών u10 (διαιτησίας και γραμματεία) θα πληρώνονται από το
γηπεδούχο σωματείο στο καθορισμένο μέλος της γραμματείας του αγώνα (σημειωτή), πριν από την
έναρξη του αγώνα. Στην περίπτωση καθυστέρησης ή μη καταβολής των εξόδων το σωματείο
παραπέμπεται στον Αθλητικό Δικαστή της ΚΟΚ.

9. ΓΗΠΕΔΑ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Τα σωματεία στις έδρες των οποίων θα ορίζονται αγώνες, θα είναι υπεύθυνα για την αίθουσα
διεξαγωγής των αγώνων όπως θα προνοείται στο πρόγραμμα που θα σταλεί στα Σωματεία. Σε
περίπτωση που η έδρα του γηπεδούχου σωματείου δεν θα είναι διαθέσιμη, ο προγραμματισμένος
αγώνας θα γίνεται σε έδρα που θα ορίζει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας.

10.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η πειθαρχική δικαιοδοσία θα διεξάγεται βάσει του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, των Περί
Πρωταθλημάτων Κανονισμών, των Πειθαρχικών Κανονισμών ή/και των κανονισμών ανάπτυξης.

11.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

Όλοι οι καλαθοσφαιριστές/στριες που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα που διοργανώνει
η ΚΟΚ θα πρέπει να είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού υγείας του ΚΟΑ. ΚΑΝΕΝΑΣ
καλαθοσφαιριστής/στρια δεν δικαιούται να αγωνίζεται εάν δεν είναι κάτοχος του
πιστοποιητικού υγείας του ΚΟΑ (εκδομένης πρωτότυπης κάρτας. Δεν γίνονται αποδεκτά
ούτε αντίγραφο του δελτίου, ούτε αντίγραφο του συστήματος ενημέρωσης του ΚΟΑ για τα
δελτία υγείας).
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12.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Οι διαιτητές και γραμματεία θα ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΚ.

13.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να φροντίσουν για τη συνεχή παρουσία γιατρού ή
νοσοκόμου ή εκπαιδευμένου ατόμου με δίπλωμα πρώτου βοηθού στο γήπεδο και να έχουν
διαθέσιμο χώρο για ιατρείο και πλήρες φαρμακείο. Τα στοιχεία και η ανάλογη ταυτότητα του
νοσοκόμου ή πρώτου βοηθού για να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να παρουσιάζονται στον
Α’ διαιτητή του αγώνα, 40 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα.

«Καλή Επιτυχία» σε όλους!
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Παν γνήσιο αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης φέρει την σφραγίδα της Ομοσπονδίας.
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