Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ-15
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Σωματεία A΄, Β΄, Γ’ Κατηγορίας, Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, Σωματεία
Αγροτικών Ομοσπονδιών, Σωματεία Ειδικού Μητρώου ΚΟΠ (FUTSAL και Γυναικείου), ομάδες Ιδιωτικών
Ακαδημιών Κύπρου και Ιδιωτικά σχολεία, εφόσον εγγράψουν κανονικά ποδοσφαιρίστριες στη δύναμη
τους.
Δικαίωμα Ποδοσφαιριστριών να αγωνίζονται
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ποδοσφαιρίστριες γεννηθείσες το 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
και 2010.
Κάθε ομάδα θα δικαιούται να βάλει στην 7άδα της δύο (2) ποδοσφαιρίστριες, που γεννήθηκαν το
2004.
Θα μπορεί να αγωνιστεί άλλη ποδοσφαιρίστρια του 2004 όταν γίνει αντικατάστασή της σύμφωνα με
τους κανονισμούς του παιχνιδιού.
Κάθε ομάδα θα δικαιούται να έχει στην 7αδα της δύο (2) ποδοσφαιρίστριες που έχουν γεννηθεί το
2009 και το 2010 (δύο (2) του 2009 ή δύο (2) του 2010 ή μια (1) του 2009 και μια (1) του 2010), όταν και
εφόσον κρίνει ο προπονητής τους ότι μπορούν να αγωνιστούν στο συγκεκριμένο Πρωτάθλημα.
Σημειώνεται ότι οι ποδοσφαιρίστριες για να έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται θα πρέπει απαραίτητα
να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ποδοσφαιριστών/στριών της ΚΟΠ.
Ποδοσφαιρίστριες που θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα Κ-15 Κοριτσιών δεν έχουν δικαίωμα να
αγωνιστούν το ίδιο Σαββατοκύριακο σε αγώνα Πρωταθλήματος Γυναικών ή και αντίστροφα.
Διευκρινίζοντας, η παίκτρια θα μπορεί να αγωνιστεί στο Πρωτάθλημα Γυναικών αν δεν αγωνιστεί το
ίδιο Σαββατοκύριακο στο Πρωτάθλημα Κ-15 Κοριτσιών.
Σύστημα Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος
Η κατηγοριοποίηση και ο τρόπος διεξαγωγής του εν λόγω Πρωταθλήματος εναπόκειται στον αριθμό
συμμετεχόντων.
-Κριτήρια κατάταξης ομάδων

Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες κατέχουν το ίδιο αριθμό βαθμών για την κατάταξη
τους θα χρησιμοποιούνται τα κριτήρια της παραγράφου 9 του άρθρου IV της προκήρυξης του
γυναικείου Πρωταθλήματος 2019/2020.

Βαθμολογία Ομάδων
Όλες οι ομάδες θα ξεκινούν το Πρωτάθλημα με μηδέν (0) βαθμούς. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες κατά την
κανονική λήξη εκάστου αγώνα βαθμολογούνται με τρεις (3) βαθμούς για νίκη, ένα (1) βαθμό για
ισοπαλία και μηδέν (0) βαθμούς για ήττα. Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται αυτή που θα έχει τον
μεγαλύτερο αριθμό βαθμών κατά το τέλος του Πρωταθλήματος.
Κύρια μέρα διεξαγωγής αγώνων
Σαν κύρια μέρα διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος ορίζεται το Σάββατο.
Στάδια Διεξαγωγής
Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδα 45μ – 40μ. (2 γήπεδα FUTSAL ενωμένα σε 1). Διαστάσεις
Τερμάτων: 5 Χ 2μ
Όλα τα γήπεδα θα εγκρίνονται από την ΚΟΠ και αφορούν γήπεδα που χρησιμοποιούνται για τους
αγώνες πρωταθλημάτων grassroots.
Κανονισμοί Παιγνιδιού
- Πρωτάθλημα: εφτά (7) ποδοσφαιρίστριες ανά ομάδα ( 7 Χ 7 ). Μία από τις εφτά (7) ποδοσφαιρίστριες
(ανά ομάδα) που θα αγωνίζεται θα είναι η τερματοφύλακας.
- Διάρκεια αγώνων Πρωταθλήματος: 50΄ λεπτά (2 Χ 25΄)
Εξαιρουμένης της οποιασδήποτε καθυστέρησης την οποία θα ήθελε να κρατήσει ο διαιτητής κατά την
απόλυτη αυτού κρίση. Μεταξύ των δυο ημιχρόνων θα υπάρχει διάλειμμα δέκα (10) λεπτών για τους
αγώνες Πρωταθλήματος.
Αντικατάσταση ποδοσφαιριστριών:
Κάθε ομάδα δικαιούται απεριόριστο αριθμό αντικαταστάσεων. Οι αντικαταστάσεις θα πρέπει
υποχρεωτικά να διενεργούνται για κάθε ομάδα σε 1, 2 ή 3 διακοπές. Ποδοσφαιρίστρια που έχει
αντικατασταθεί θα μπορεί να εισέλθει ξανά στον αγώνα.

- Πριν την έναρξη των αγώνων οι ποδοσφαιρίστριες κάθε ομάδας οφείλουν να παρουσιάσουν τα
εκδοθέντα από την ΚΟΠ δελτία ταυτότητάς τους, τα οποία θα ελέγχονται από τον Διαιτητή όπως επίσης
και το Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ (πρωτότυπο).
- Δεν θα ισχύει το off side.
- Δεν θα υπάρχουν κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα θα
καταγγέλλεται η οποιαδήποτε ποδοσφαιρίστρια ή/και ο/η προπονητής και θα αποφασίζει η Δικαστική
Επιτροπή της ΚΟΠ.
- Ισχύουν όλοι οι υπόλοιποι κανονισμοί ποδοσφαίρου.
- Όταν η διαφορά στο σκορ είναι στα τρία (3) γκολ (π.χ. 3-0, 4-1, 7-4 ,5-2 ,6-3 κ.λπ.), τότε η ομάδα που
είναι πίσω στο σκορ θα δικαιούται να προσθέσει μια ποδοσφαιρίστρια. Σε περίπτωση που η διαφορά
μειωθεί στα δύο (2) τέρματα, τότε μια ποδοσφαιρίστρια της ομάδας που έχει το αριθμητικό
πλεονέκτημα θα πρέπει να βγει εκτός γηπέδου.
Μπάλες Αγώνων
Η τυπικά γηπεδούχος ομάδα οφείλει να έχει στη διάθεση του Διαιτητή μπάλες No 4 που θα
προμηθεύσει η ΚΟΠ στην αρχή του Πρωταθλήματος.
Διαιτησία
Για κάθε αγώνα Πρωταθλήματος ή Fun Day θα ορίζεται από την Επιτροπή Διαιτησίας ένας Διαιτητής
από τα ονόματα Διαιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο διαιτητών της ΚΟΠ.
Προσόντα Προπονητών
Προπονητής ομάδας του Πρωταθλήματος θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον Δίπλωμα προπονητή UEFA
Β ή άλλο ισότιμο δίπλωμα που εκδίδεται από ξένη Ομοσπονδία μέλος της UEFA. Πριν την έναρξη του
Πρωταθλήματος οι ομάδες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ΚΟΠ για έλεγχο και έγκριση τα
όποια προσόντα του προπονητή στο πρωτότυπο τους συμπεριλαμβανομένου του διπλώματος που
κατέχουν, όπως επίσης και το πρωτότυπο συμβόλαιο.
Σε περίπτωση συμμετοχής Ιδιωτικού σχολείου, ο προπονητής μπορεί να είναι κάτοχος του διπλώματος
UEFA C.

