10 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εσωτερικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (FUTSAL)
Το Αθλητικό Κέντρο, έχοντας υπόψη τους Γενικούς Κανονισμούς της
ΚΟΠ, τους Διεθνείς Κανονισμούς ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ και τους
Κανονισμούς Ποδοσφαίρου 5 Χ 5 (FUTSAL) προκηρύσσει το εσωτερικό
Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου (FUTSAL) της περιόδου 2019-2020 όπου
αναλαμβάνει και τη διοργάνωση του.
Το πρωτάθλημα θα διοργανωθεί ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών σε
ομίλους ή σε νοκ άουτ ή και τα δύο. Αυτό θα το ορίσει η οργανωτική
επιτροπή όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των συμμετοχών.

Γενικές Διατάξεις/Κανονισμοί

1.
2.

3.

Δικαίωμα
Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας
Συμμετοχής
Δήλωση
Η κάθε ομάδα θα πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό
συμμετοχής έντυπο συμμετοχής μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, στο
οποίο θα πρέπει να αναφέρονται: το όνομα της
ομάδας, ο αρχηγός της ομάδας, όλα τα άτομα της
ομάδας, τα 2 χρώματα φανέλας και τηλέφωνο
επικοινωνίας, και να το στείλει στο email
επικοινωνίας: evandros@ucy.ac.cy
Γήπεδο
Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξάγονται στα
γήπεδα της Πανεπιστημιούπολης. Η οργανωτική
επιτροπή έχει το δικαίωμα να ορίσει άλλο γήπεδο
κατά την κρίση της.

4.

Διάρκεια
Αγώνα

Η διάρκεια του ημίχρονου θα είναι 20 λεπτά μεικτού
χρόνου. Για έξτρα χρόνο θα προστίθενται μόνο οι
χρονικές διακοπές. Υπεύθυνος για τον χρόνο είναι ο
διαιτητής.

5.

Στολή
Ομάδων

Οι ομάδες που θα διαγωνισθούν, οφείλουν να
δηλώσουν μέχρι δύο στολές (χρωματισμούς) της
ομάδας τους πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος,
υποχρεούνται δε να κατέρχονται στους αγώνες τους
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με τα χρώματα που δήλωσαν.
Στην περίπτωση που η στολή των διαγωνιζομένων
ομάδων είναι η ίδια, ή παρόμοια, η επισκέπτρια
ομάδα υποχρεούται να αλλάξει τη στολή της είτε με
συνδυασμούς των χρωμάτων που εκδήλωσε ή με
εντελώς διαφορετικά χρώματα εκτός αν (α) η
γηπεδούχος ομάδα εμφανισθεί με διαφορετική στολή
από εκείνη που δήλωσε, με αποτέλεσμα αυτή να
είναι η ίδια ή παρόμοια με την στολή της
επισκέπτριας
ομάδας,
οπότε
η
γηπεδούχος
υποχρεούται να αλλάξει τη στολή της και (β) αν οι
δύο ομάδες συμφωνήσουν διαφορετικά.
Οι στολές των τερματοφυλάκων πρέπει να είναι
διαφορετικού χρώματος από τα χρώματα των
υπολοίπων ποδοσφαιριστών.
Σε περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής φέρει στολή
διαφορετικού χρώματος από τους υπόλοιπους
συμποδοσφαιριστές του, ή η φάνελλα του δεν φέρει
αριθμό, θα του απαγορεύεται η συμμετοχή στον
αγώνα μέχρις ότου συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της
παραγράφου αυτής.
Οι αρχηγοί των ομάδων υποχρεούνται να φέρουν
ειδικό διακριτικό σήμα της ιδιότητας τους
(περιβραχιόνιο)
6.

Ένσταση
για
αντικανονι
κή
συμμετοχή
ποδοσφαιρι
στή

Έκαστη διαγωνιζόμενη ομάδα μπορεί να υποβάλει
ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή
στον αγώνα.
Ένσταση
μπορεί
να
υποβληθεί
και
για
πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή.
Σε περίπτωση
πλαστοπροσωπίας κατά την κρίση της Πειθαρχικής
Επιτροπής ο αγώνας κατακυρώνεται εναντίον της
ομάδας που έχει προβεί σε πλαστοπροσωπία με
αποτέλεσμα 2–0 και η ομάδα που έχει προβεί σε
πλαστοπροσωπία παραπέμπτεται στην Πειθαρχική
Επιτροπή για αφαίρεση βαθμών ή διαγραφή της από
το πρωτάθλημα.
Στην Πειθαρχική Επιτροπή
παραπέμπεται και ο ενεχόμενος ποδοσφαιριστής.
Οι ενστάσεις θα πρέπει να αναγράφονται με
λεπτομέρειες στο Φύλλο Αγώνα, διαφορετικά δεν θα
γίνονται αποδεκτές.
Η Εκτελεστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να
καταγγείλει στην Πειθαρχική Επιτροπή ομάδα και/ή
ποδοσφαιριστή
για
αντικανονική
συμμετοχή
ποδοσφαιριστή
και/ή
για
πλαστοπροσωπία
οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος.
Σε τέτοια περίπτωση το κύρος και το αποτέλεσμα του
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7.

Αρίθμηση
φανέλλων

8.

Αναβολή
αγώνος

9.

αγώνα δεν θα αμφισβητείται.
Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής FUTSAL
είναι τελεσίδικες και δεν χωρούν έφεση.
Όλοι
οι
ποδοσφαιριστές
των
ομάδων
που
διαγωνίζονται οφείλουν κατά την έναρξη του αγώνα
να φέρουν στο πίσω μέρος των φανέλλων τους
αρίθμηση από το μηδέν (0) μέχρι το ενενήντα εννέα
(99), σ΄ ολόκληρη δε τη διάρκεια του αγώνα κάθε
ποδοσφαιριστής πρέπει να φέρει τον ίδιο αριθμό που
έφερε κατά την έναρξη του.
Το ύψος των αριθμών στις φανέλλες δεν πρέπει να
είναι μικρότερο των 25 πόντων.

Αγώνας που αναβάλλεται ή ματαιώνεται από
οποιαδήποτε αιτία και κρίνεται επαναληπτέος ή
αγώνας που διακόπτεται, όχι όμως από υπαιτιότητα
των διαγωνιζομένων ομάδων, θα διεξάγεται ή
επαναλαμβάνεται σε νέα ημερομηνία που θα ορίσει
η επιτροπή.
Ημέρα
Οι μέρες διεξαγωγής των αγώνων ορίζονται από την
Διεξαγωγής οργανωτική επιτροπή κυρίως η Τρίτη και Πέμπτη και
όποτε υπάρχει περιθώριο και οποιαδήποτε άλλη
μέρα.

10. Ώρα
έναρξης

Για τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων του
Πρωταθλήματος οι αγώνες ορίζονται από τις 16:00 –
22:00.

11. Μεταθέσεις
αγώνων

Μεταθέσεις αγώνων της ίδιας αγωνιστικής θα γίνονται
από την οργανωτική επιτροπή (1) ύστερα από κοινή
αίτηση και των δύο ενδιαφερομένων Ομάδων και
εφόσον συντρέχουν σοβαροί, κατά την απόλυτη
κρίση της οργανωτικής επιτροπής λόγοι και (2) στην
περίπτωση αδήριτης ανάγκης κατά την κρίση της
οργανωτικής επιτροπής.

12. Δυνατότητα
τέλεσης ή
συνέχισης
αγώνα

Για τη δυνατότητα τέλεσης ή συνέχισης ενός αγώνα
από
την
άποψη
καταλληλόλητας
της
αίθουσας/γηπέδου μόνος αρμόδιος να αποφασίσει
είναι ο διαιτητής.
Οι διαγωνιζόμενες ομάδες
υποχρεούνται να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε
απόφαση του διαιτητή και δεν έχουν δικαίωμα να
υποβάλουν ένσταση.

13. Διαιτησία

Οι διαιτητές των αγώνων του Πρωταθλήματος θα
ορίζονται από την οργανωτική επιτροπή.

14. Καταγγελίες Οι
διαγωνιζόμενες
Ομάδες
δικαιούνται
να
κατά
καταγγέλλουν το διαιτητή εγγράφως στην οργανωτική
διαιτητών
επιτροπή αν κατά την κρίση των, ο διαιτητής δεν
εκτέλεσε τα καθήκοντα του ικανοποιητικά.
Η
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καταγγελία θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 72 ώρες
από την λήξη του αγώνα.
Οι καταγγελίες αυτές πρέπει να αναφέρονται
αποκλειστικά σε συγκεκριμένα γεγονότα και
αποκλειστικά σε παράβαση των διεθνών Κανονισμών
Παιδιάς ή των Πρωταθλημάτων οι δε Ομάδες που τις
υποβάλλουν δεν πρέπει να επεκτείνονται σε κρίσεις
και σχόλια εναντίον του διαιτητή.
Ποδοσφαιριστής που δεν έχει περιληφθεί πριν την
έναρξη του αγώνα στο Φύλλο Αγώνα δεν μπορεί να
συμμετάσχει στον αγώνα μετά την έναρξη του.
15. Ποιοι
δικαιούνται
να
συμμετάσχο
υν
σε
επαναληπτι
κό
αγώνα

Στην
περίπτωση
ματαίωσης,
αναβολής,
μη
διεξαγωγής, ή μη λήξης ενός αγώνος, για
οποιοδήποτε λόγο, κατά την τέλεση ή επανάληψη του
θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σ΄ αυτό μόνο οι
ποδοσφαιριστές που δεν είναι αποκλεισμένοι κατά
την ημέρα του ματαιωθέντος, αναβληθέντος, μη
διεξαχθέντος ή μη λήξαντος αγώνα.
Ποδοσφαιριστές που δεν ήταν γραμμένοι στην
δήλωση αθλητών της Ομάδας τους κατά την ημέρα
του ματαιωθέντος, αναβληθέντος, μη διεξαχθέντος ή
μη λήξαντος κανονικά αγώνα δεν δικαιούνται να
συμμετάσχουν κατά την ημερομηνία τέλεσης ή
επανάληψης του.

16. Συνέπειες
μη καθόδου
ομάδας σε
αγώνα

Η ομάδα που δεν κατέρχεται στο γήπεδο για να λάβει
μέρος σε αγώνα Πρωταθλήματος μετά παρέλευση 15
λεπτών από την ορισθείσα ώρα έναρξης θα έχει τις
εξής συνέπειες:
Θα βαθμολογηθεί με μηδέν βαθμούς και ο αγώνας
θα κατακυρωθεί με αποτέλεσμα 2-0 υπέρ της
αντιπάλου ύστερα από σχετική απόφαση της Π.Ε.
Ταυτόχρονα θα παραπεμφθεί στη Πειθαρχική
Επιτροπή για εκδίκαση και επιβολή παραπέρα
κυρώσεων.
Αδικαιολόγητη μη κάθοδος στο γήπεδο για τη
διεξαγωγή του αγώνα θεωρείται και η παρουσία μιας
ή και των δύο ομάδων με λιγότερους των 5
ποδοσφαιριστών που θα έχει σαν αποτέλεσμα την μη
διεξαγωγή του αγώνα.

17. Πρόσωπα
Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια των
που
αγώνων και μετά την λήξη των, επιτρέπεται η
δικαιούνται παραμονή μόνο στα πιο κάτω πρόσωπα:
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να
παραμείνου
ν
μέσα στον
αγωνιστικό
χώρο
Στους ποδοσφαιριστές της κάθε
αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα.

ομάδας

που

Στο γιατρό του αγώνα και σε ένα γιατρό από κάθε
ομάδα.
Σε ένα προπονητή κάθε ομάδας ή στον εκτελών χρέη
Προπονητή.
Σε άλλα τέσσερα άτομα της επιλογής της κάθε
Ομάδας
Στο Γυμνασίαρχο του αγώνα.
Στους φωτογράφους, νοούμενου ότι περιορίζονται σε
συγκεκριμένους χώρους και νοούμενου ότι έχουν
υποβάλει τα διαπιστευτήρια τους προς τον διαιτητή.
Στους Διαιτητές και τον Παρατηρητή του αγώνα.
Στην Αστυνομία για την τήρηση της τάξης.
Νοείται ότι η οργανωτική επιτροπή δικαιούται να
προβαίνει και σε άλλες διευθετήσεις παρουσίας
ατόμων εντός του αγωνιστικού χώρου αν κατά την
απόλυτη κρίση της απαιτείται τέτοια διευθέτηση.
Η τήρηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής
ανατίθεται στον Γυμνασίαρχο αν υπάρχει, ο οποίος
και θα πρέπει να απομακρύνει από τον αγωνιστικό
χώρο κάθε άτομο που δεν είναι δικαιούχο.
Ο διαιτητής οφείλει να καταγράφει στο Φύλλο Αγώνα
κάθε παράβαση της παρούσας παραγράφου και κάθε
αντικανονική παραμονή στον αγωνιστικό χώρο
ατόμου ή ατόμων όπως επίσης και αν ο
Γυμνασίαρχος έχει επιτελέσει το έργο που του έχει
ανατεθεί.
18. Πίνακες
αγώνων
ημερομηνίε
ς
και ώρες
έναρξης

Οι
27. πίνακες των κληρωθέντων και/ή ορισθέντων
αγώνων του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου ΣΑΛΑΣ
(FUTSAL) καθώς και οι ημερομηνίες και οι ώρες
έναρξης θα ανακοινωθούν μετά την κλήρωση.
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Νοείται ότι η οργανωτική επιτροπή δικαιούται να
τροποποιεί τις ώρες έναρξης των αγώνων κατά την
κρίση της.
19. Ρίψη
αντικειμένω
ν
απαγορεύετ
αι

Πριν την έναρξη των αγώνων, κατά τη διάρκεια τους
και μετά το τέλος τους απαγορεύεται η ρίψη
οποιουδήποτε
αντικειμένου
ή
αντικειμένων
περιλαμβανομένων φωτοβολίδων κροτίδων και άλλων
παρόμοιων μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες
και
σ΄
οποιοδήποτε
μέρος
εντός
της
αίθουσας/γηπέδου.
Παράβαση των πιο πάνω συνεπάγεται κυρώσεις κατά
την κρίση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Οι ποινές
που μπορεί να επιβάλει η Πειθαρχική για το
παράπτωμα αυτό είναι:
(α) Προφορική επίπληξη
(β) Αυστηρή επίπληξη
(γ) Τιμωρία Ομάδας
Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής οι Ομάδες
έχουν πρώτη ευθύνη για τις πράξεις των μελών της
Διοίκησης, των ποδοσφαιριστών, των Προπονητών,
των Βοηθών Προπονητών, των οπαδών, των ιατρών,
των φυσιοθεραπευτών (μασσέρ) των φροντιστών και
οποιωνδήποτε που σχετίζονται με την ομάδα και
υπόκεινται στις ανάλογες κυρώσεις.
Νοείται ότι αν η ρίψη αντικειμένων είχε σαν
συνέπεια να κτυπηθεί και ή να τραυματιστεί
Διαιτητής,
Β.
Διαιτητής,
ποδοσφαιριστής
ή
οποιοσδήποτε άλλος η υπόθεση θα παραπέμπεται
στη Π.Ε. σαν σοβαρά επεισόδια.

20. Έπαθλα

Μετά το τέλος των Πρωταθλημάτων θα απονεμηθούν
στην Πρωταθλήτρια, Δευτεραθλήτρια και την
Τριταθλήτρια έπαθλα κατά την διάρκεια της
βράβευσης των αρίστων και πρωταθλητών του
Πανεπιστημίου Κύπρου.

21. Είσοδος
θεατών
στον
αγωνιστικό
χώρο για
πανηγυρισ
μούς

Απαγορεύεται η είσοδος θεατών μέσα στον
αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια και/ή μετά το
τέλος του αγώνα είτε για σκοπούς πανηγυρισμού ή
άλλως πως.

22. Κίτρινες

Ποδοσφαιριστής που εδέχθη κίτρινη κάρτα από το
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κάρτες

23. Αποβολή
ποδοσφαιριστή

Διαιτητή κατά τη διάρκεια της ίδιας ποδοσφαιρικής
περιόδου υπόκειται στις ακόλουθες ποινές:
(α)

Στη περίπτωση των 2 (δύο) πρώτων κίτρινων
καρτών αυτόματος αποκλεισμός από ένα αγώνα
Πρωταθλήματος.

(β)

Στην περίπτωση παραπέρα κίτρινων καρτών
αυτόματος αποκλεισμός από ένα αγώνα
Πρωταθλήματος για κάθε κάρτα.

Ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται από το Διαιτητή
στον αγώνα του Πρωταθλήματος θα αποκλείεται
αυτόματα από τη συμμετοχή του στον αμέσως
επόμενο
αγώνα
της
ομάδας
του
και
θα
παραπέμπτεται στην Πειθαρχική Επιτροπή για
επιβολή παραπέρα ποινής.

24. Εφαρμογή
Όλοι οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα διέπονται και
Κανονισμών διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Παιδιάς
Καταστατικού
των
Γενικών
Κανονισμών
των
κανονισμών Πρωταθλημάτων της ΚΟΠ της παρούσας
προκήρυξης και των Διεθνών Κανονισμών Παιδιάς
(Laws of the Game for FUTSAL) της ΦΙΦΑ.
25. Αθλοθέτηση Απαγορεύεται η αθλοθέτηση οποιουδήποτε αγώνα
του Πρωταθλήματος χωρίς την έγκριση της
οργανωτικής επιτροπής.
26. Τιμές
Η είσοδος στους αγώνες του Πρωταθλήματος είναι
Εισόδου
ελεύθερη.
27. Αποζημίωση Για κάθε αγώνα Πρωταθλήματος η αποζημίωση
Διαιτησίας
Διαιτησίας θα καταβάλλεται από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
28. Διαφημίσεις Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφήμισης στις φανέλες
των ποδοσφαιριστών ύστερα από έγκριση της Ε.Π.Σ.
η έγκριση δίδεται νοούμενου ότι η ενδιαφερόμενη
Ομάδα θα υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση στην
οποία θα αναφέρεται το είδος της διαφήμισης, το
όνομα της Εταιρείας, η χρονική διάρκεια του μεταξύ
του Σωματείου και της Εταιρείας Συμβολαίου οι
διαστάσεις της διαφήμισης και οι χρωματισμοί της.
Δεν καταβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα στο
Πανεπιστήμιο από την παραχώρηση τέτοιας άδειας.
Νοείται ότι η διαφήμιση θα τοποθετείται στο
μπροστινό μέρος της φανέλας και δεν θα
καταλαμβάνει χώρο μεγαλύτερο των 200 τετρ.
Εκατοστών και το ύψος των γραμμάτων δεν θα
υπερβαίνει τα 10 εκατοστά. Δείγμα της φανέλας με
τη διαφήμιση θα πρέπει να υποβάλλεται στην
Επιτροπή διοργάνωσης Ποδοσφαίρου ΣΑΛΑΣ μαζί με
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την αίτηση διαφορετικά η αίτηση δεν θα εξετάζεται.
29.

Η οργανωτική επιτροπή επιφυλάσσει στον εαυτό της
το δικαίωμα να εγκρίνει ή όχι την αίτηση ανάλογα με
το είδος της διαφήμισης.
Απαγορεύεται η
τοποθέτηση
διαφήμισης
στις
φανέλες
ποδοσφαιριστών, που αντίκεινται στην κειμένη
νομοθεσία
και
τους
Διεθνείς
Κανονισμούς
ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ.

30. Ραδιοτηλεοπ
τ.
Μεταδόσεις
Αγώνων

Οι εισπράξεις από τυχόν ζωντανές ραδιοτηλεοπτικές
μεταδόσεις
αγώνων
του
Πρωταθλήματος
θα
διανέμονται εκάστοτε ως ήθελε αποφασίσει το
Πανεπιστήμιο Κύπρου ύστερα από εισήγηση της
Ε.Π.Σ.
Απαγορεύεται ρητά η ανάρτηση ή επίδειξη ή
αναφώνηση φυλετικών, ρατσιστικών, υβριστικών,
θρησκευτικών,
πολιτικών
ή
διαφημιστικών
μηνυμάτων και γενικά μηνυμάτων που θίγουν την
αξιοπρέπεια του ατόμου ή συγκεκριμένου ατόμου,
στα στάδια όπου διεξάγονται αγώνες. Απαγορεύεται
επίσης η ανάρτηση ή επίδειξη ή αναφώνηση
μηνυμάτων αναφορικά με ναρκωτικά και άλλες
παρόμοιες ουσίες.

31. Ρατσιστικά
και άλλα
Μηνύματα
στο γήπεδο

Ομάδα της οποίας οι οπαδοί, υπάλληλοι ή μέλη
διοίκησης του κλπ. Αναρτούν ή επιδεικνύουν ή
αναφωνούν τέτοια μηνύματα πριν και/ή κατά την
διάρκεια και/ή μετά το τέλος αγώνα, θα
καταγγέλλεται για αντιαθλητική συμπεριφορά στην
Πειθαρχική Επιτροπή FUTSAL με ποινή μέχρι και
αποκλεισμού της ομάδας.
Απαγορεύεται η επίδειξη οποιουδήποτε μηνύματος
οποιουδήποτε περιεχομένου και με οποιοδήποτε
τρόπο από ποδοσφαιριστές και/ή άτομα που
βρίσκονται στο πάγκο της ομάδας, εκτός από τα
διαφημιστικά μηνύματα που ευρίσκονται στην στολή
του ποδοσφαιριστή και που έχουν εγκριθεί από την
Ε.Π.Σ. Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής ή άλλο
άτομο που βρίσκεται στο πάγκο της ομάδας
καταγγελθεί, για επίδειξη οποιουδήποτε τέτοιου
μηνύματος, θα παραπέμπεται στην Πειθαρχική
Επιτροπή FUTSAL για επιβολή ποινής μέχρι και
αποκλεισμού από αγώνες.
Στην έννοια του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται και
εικόνες, σχέδια, φωτογραφίες κλπ. Στην έννοια της
αναφώνηση συμπεριλαμβάνεται και η χρήση των
μεγαφώνων του σταδίου.
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Καταγγελίες για όλα τα πιο πάνω μπορούν να γίνουν
από τον διαιτητή και/ή την οργανωτική επιτροπή. Η
ΠΕ μπορεί να προβεί σε καταγγελία με βάση οπτικό
και/ή οπτικοακουστικό υλικό.
Για τους σκοπούς επιβολής ποινής η Π.Ε. θα
αποδέχεται
το
οποιοδήποτε
οπτικό
και/ή
οπτικοαουστικό υλικό που κατατίθεται ως έχει και
δεν θα απαιτείται οποιαδήποτε άλλη υποστηρικτική
μαρτυρία.
32. Έναρξη

Το
προκηρυσσόμενο
βάσει
της
παρούσας
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ΣΑΛΑΣ θα αρχίσει στις
01/03/2020.

33. Θέματα
μη προ
βλεπόμενα

Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται στη
παρούσα Προκήρυξη ή στους Κανονισμούς ή που
τυχόν υπάρχει ασάφεια στην Προκήρυξη, θα
αποφασίζει η οργανωτική επιτροπή.

34. Παράβαση

Πάσα
παράβαση
διατάξεων
της
παρούσας
Προκήρυξης συνεπάγεται κυρώσεις κατά την κρίση
της Πειθαρχικής Επιτροπής.

35. Τροποποίηση Οι διατάξεις της παρούσας προκήρυξης εκτός
Προκήρυξη εκείνων που είναι αντιγραφή του Καταστατικού ή των
ς
Γενικών
Κανονισμών
ή
των
Κανονισμών
Πρωταθλημάτων
ή
της
Προκήρυξης
του
Πρωταθλήματος
Α΄
Κατηγορίας
Ανοιχτού
Ποδοσφαίρου μπορούν να τροποποιηθούν κατά τη
διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής Ποδοσφαίρου ΣΑΛΑΣ
(FUTSAL) και απόφαση του Αθλητικού Κέντρου.
36 Ευθύνη
αθλητών

Οι αθλητές παίζουν με δική τους ευθύνη και οι
διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση
τραυματισμού, σωματικής απώλειας ή θανάτου.
Οφείλουν να ακολουθούν όλους τους κανόνες
ασφάλειας και υγείας που εφαρμόζονται από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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Το Αθλητικό Κέντρο ασκεί πειθαρχική εξουσία στις Ομάδες που θα
εγγραφούν στο Πρωτάθλημα, στα μέλη της Διοίκησης τους, στους
ποδοσφαιριστές, στους διαιτητές, στους προπονητές, στους βοηθούς
προπονητές, στους φυσιοθεραπευτές, στους ιατρούς των ομάδων, στους
παρατηρητές
στους
φροντιστές
και
επί
οιουδήποτε
άλλου
εξουσιοδοτημένου προσώπου που βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο
κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Πειθαρχικά παραπτώματα είναι όσα καταγράφονται στην παραγρ. 2 του
άρθρου 24 του καταστατικού της ΚΟΠ.
Για τους σκοπούς του πρωταθλήματος ιδρύεται τριμελής οργανωτική και
πειθαρχική επιτροπή. Μέλη της επιτροπής ορίζονται οι εξής:
Μιχάλης Κρασιάς, Πρόεδρος
Εύανδρος Βότση, Μέλος
Αντρέας Καλλινίκου, Μέλος
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