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Ι –  Παγκύπρια Πρωταθλήματα Νέων K-19 (Α΄, Β΄, Γ΄ Κατηγορίας) 

 

Συμμετοχή Ομάδων  

Η δήλωση συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Νέων Κ-19 είναι υποχρεωτική για τα 

Σωματεία Α’, Β’, και Γ΄ Κατηγορίας. Θα διοργανωθούν 3 ξεχωριστά 

Πρωταθλήματα Νέων Κ-19. 

 

Δικαίωμα Ποδοσφαιριστών να Αγωνίζονται  

α. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι ποδοσφαιριστές που δεν θα έχουν υπερβεί  

το 19ο έτος της ηλικίας τους κατά την 01/01/2022. 

  

β. Στα Πρωταθλήματα Νέων Κ-19 Α’, Β’ και Γ’ Κατηγορίας δίδεται κατ’ εξαίρεση 

δικαίωμα συμμετοχής μέχρι και πέντε (5) ποδοσφαιριστών  Κύπριων και/ή 

Κοινοτικών άνω των 19 ετών (κατά την 01/01/2022) και κάτω των 22 ετών (κατά 

την 01/01/2022). 

 

Απαγορεύεται ρητά η χρήση ξένων ποδοσφαιριστών ηλικίας πέραν των 18 ετών, 

σε πρωταθλήματα άλλα από το Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας και Β ‘ Κατηγορίας 

Ανδρών. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα αυτά θα έχουν οι ομάδες που είναι 

κανονικά μέλη της ΚΟΠ. 

 

Σύστημα Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων Νέων 

 

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Νέων Κ-19 

2021/22 Α΄ και Β΄ Κατηγορίας είναι οι ομάδες που συμμετείχαν στα εν λόγω 

Πρωταθλήματα κατά την αγωνιστική περίοδο 2020/21 τα οποία είχαν ανασταλεί. 

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 

2021/22 Γ΄ Κατηγορίας είναι οι ομάδες που συμμετείχαν στο εν λόγω 

Πρωτάθλημα κατά την αγωνιστική περίοδο 2020/21 το οποίο είχε ανασταλεί, 

εκτός των ομάδων που οι ομάδες ανδρών τους έχουν διαβαθμιστεί από το 

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας 2020/21 στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα 

Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2021/22. 
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α. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων K-19 Α’ Κατηγορίας 

    Ta μέλη της ΚΟΠ που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα είναι τα εξής: 

            ΑΕΚ Λάρνακας                                           ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας 

            ΑΕΛ Λεμεσού                                    ΕΡΜΗΣ Αραδίππου 

            ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου                        ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών 

            ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας                                    ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου 

            ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού                             ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας 

            ΑΡΗΣ Λεμεσού                                            ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας 

            Ε.Ν. Παραλιμνίου                                        ΠΑΦΟΣ F.C. 

 

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος είναι διπλοί και διεξάγονται σε δυο γύρους και 

υποχρεωτικά στις έδρες των διαγωνιζομένων ομάδων. Ο αγώνας του πρώτου 

γύρου θα διεξάγεται υποχρεωτικά στην έδρα της μίας ομάδας και ο αγώνας του 

δεύτερου γύρου στην έδρα της άλλης ομάδας.  

Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται αυτή που θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό 

βαθμών κατά το τέλος του πρωταθλήματος.  

Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α΄ Κατηγορίας 2021/22, θα ισχύει 

η αυτόματη διαβάθμιση των τριών (3) τελευταίων ομάδων στον τελικό πίνακα 

κατάταξης του Πρωταθλήματος. Οι διαβαθμιζόμενες ομάδες θα αγωνίζονται 

στο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας κατά την αμέσως επόμενη 

ποδοσφαιρική περίοδο.  

Ηλεκτρονικό Φύλλο Αγώνα  

 

Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων K-19 Α’ Κατηγορίας θα γίνεται ηλεκτρονική 

συμπλήρωση του φύλλου αγώνα όπως προνοεί το Κεφάλαιο ΙΧ. Άρθρα 8 – 9 

της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA 2021/22. Για τις ομάδες που 

συμμετέχουν στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 

2021/22, εξαιρείται το Άρθρο 8.5 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης 

Πρωταθλήματος CYTA 2021/22. 
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β.  Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων K-19 Β΄ Κατηγορίας 

Ta μέλη της ΚΟΠ που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα είναι τα εξής: 

         AEZ Ζακακίου                                                ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς 

         ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ                                            Ε.Ν. ΘΟΙ Λακατάμιας 

         ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ                                                Ε.Ν.Υ. Διγενής Ύψωνα 

         ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ                                  ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας 

         ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ                                          ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου 

         ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ                                                          ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 

         ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ                               ΠΑΕΕΚ Κερύνειας 

 

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος είναι διπλοί και διεξάγονται σε δυο γύρους και 

υποχρεωτικά στις έδρες των διαγωνιζομένων ομάδων. Ο αγώνας του πρώτου 

γύρου θα διεξάγεται υποχρεωτικά στην έδρα της μίας ομάδας και ο αγώνας του 

δεύτερου γύρου στην έδρα της άλλης ομάδας.  

Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται αυτή που θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό 

βαθμών κατά το τέλος του πρωταθλήματος. 

Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2021/22, θα ισχύει 

η αυτόματη διαβάθμιση των τριών (3) τελευταίων ομάδων στον τελικό πίνακα 

κατάταξης του Πρωταθλήματος. Οι διαβαθμιζόμενες ομάδες θα αγωνίζονται 

στο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας κατά την αμέσως επόμενη 

ποδοσφαιρική περίοδο.  

Μετά το τέλος το Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2021/22, θα ισχύει 

η αυτόματη άνοδος των τριών (3) πρώτων ομάδων στον τελικό πίνακα 

κατάταξης του Πρωταθλήματος. Οι προαχθέντες ομάδες θα αγωνίζονται στο 

Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Α΄ Κατηγορίας κατά την αμέσως επόμενη 

ποδοσφαιρική περίοδο.  

Ηλεκτρονικό Φύλλο Αγώνα  
 

Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων K-19 Β’ Κατηγορίας θα γίνεται ηλεκτρονική 

συμπλήρωση του φύλλου αγώνα όπως προνοεί το Κεφάλαιο ΙΧ. Άρθρα 8 – 9 

της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA 2021/22. Για τις ομάδες που 

συμμετέχουν στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 
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2021/22, εξαιρείται το Άρθρο 8.5 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης 

Πρωταθλήματος CYTA 2021/22. 

γ. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας 

  Ta μέλη της ΚΟΠ που θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα είναι τα εξής: 

         ΑΧΥΡΩΝΑΣ Λιοπετρίου                                 Οθέλλος Αθηαίνου 

         ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά                                         Π.Ο. Ξυλοτύμπου 2006 

         ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου                         Εληά Λυθροδόντα 

         Χαλκάνορας Ιδαλίου                                     Ηρακλής Γερολάκκου 

 Π.Ο. Ορμήδειας            Πέγεια 2014 

 Κούρης Ερήμης                                             ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς                                                

         Α.Λ.Σ. Ομόνοια  29ης Μαΐου                        Ολυμπιάδα Λυμπιών  

         

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος είναι διπλοί και διεξάγονται σε δυο γύρους και 

υποχρεωτικά στις έδρες των διαγωνιζομένων ομάδων. Ο αγώνας του πρώτου 

γύρου θα διεξάγεται υποχρεωτικά στην έδρα της μίας ομάδας και ο αγώνας του 

δεύτερου γύρου στην έδρα της άλλης ομάδας.  

Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται αυτή που θα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό 

βαθμών κατά το τέλος του πρωταθλήματος. 

 

Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ ‘ Κατηγορίας 2021/22 θα ισχύει 

η αυτόματη άνοδος των τριών (3) πρώτων ομάδων στον τελικό πίνακα 

κατάταξης του Πρωταθλήματος. Οι προαχθέντες ομάδες θα αγωνίζονται στο 

Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β’ Κατηγορίας κατά την αμέσως επόμενη 

ποδοσφαιρική περίοδο. Μετά το τέλος του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Γ’ 

Κατηγορίας θα διαβαθμιστούν οι δυο (2) ομάδες Νέων Κ-19 των Σωματείων 

όπου οι αντίστοιχες ομάδες Ανδρών τους θα διαβαθμιστούν από το Παγκύπριο 

Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας 2021/22 στην Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ 2022/23.   

  

Οι ομάδες που θα ανέλθουν από τη Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ στην Γ’ Κατηγορία 

(Ανδρών), υποχρεούνται να δημιουργήσουν ομάδα Νέων Κ-19 για να 

συμμετάσχουν την ποδοσφαιρική περίοδο 2022/23 στο Πρωτάθλημα Νέων Κ-

19 Γ’ Κατηγορίας 2022/23. 



 

7 
 

Με αυτό τον τρόπο διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων οι ομάδες που θα 

συμμετάσχουν στα Πρωταθλήματα Νέων Κ-19 θα υποβιβάζονται και θα 

ανεβαίνουν Κατηγορία με βάση την βαθμολογική τους θέση και όχι με βάση το 

βαθμολογικό απολογισμό της ομάδας Ανδρών του Σωματείου. 

Ηλεκτρονικό Φύλλο Αγώνα  

 

Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων K-19 Γ’ Κατηγορίας θα γίνεται ηλεκτρονική 

συμπλήρωση του φύλλου αγώνα όπως προνοεί το Κεφάλαιο ΙΧ. Άρθρα 8 – 9 

της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA 2021/22. Για τις ομάδες που 

συμμετέχουν στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 

2021/22, εξαιρείται το Άρθρο 8.5 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης 

Πρωταθλήματος CYTA 2021/22. 

Κύρια Μέρα και Ώρα Διεξαγωγής Αγώνων 

Σαν κύρια μέρα διεξαγωγής των αγώνων του  Παγκύπριου Πρωταθλήματος 

Νέων K-19 Α’ Κατηγορίας 2021/22 ορίζεται το Σάββατο και η ώρα 15.00. 

 

Σαν κύρια μέρα διεξαγωγής των αγώνων των  Παγκύπριων Πρωταθλημάτων 

Νέων K-19 Β’ και Γ’ Κατηγορίας 2021/22 ορίζεται η Κυριακή και η ώρα 15.00. 

 

Κανονισμοί Παιγνιδιού 

Διάρκεια αγώνων: 90’ λεπτά (2 Χ 45’) εξαιρουμένης της οποιασδήποτε 

καθυστέρησης την οποία θα θέλει να κρατήσει ο διαιτητής κατά την απόλυτη 

αυτού κρίση. Μεταξύ των δυο ημιχρόνων θα υπάρχει διάλειμμα 15 λεπτών. 

 

Θα επιτρέπεται η αντικατάσταση μέχρι και πέντε (5) ποδοσφαιριστών από την 

κάθε ομάδα κατά την διάρκεια του αγώνα. 

 

Οι αντικαταστάσεις για κάθε ομάδα πρέπει υποχρεωτικά να διενεργούνται σε 1,2 

ή 3 διακοπές. Οι αντικαταστάσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του 

ημιχρόνου δεν μειώνουν τον αριθμό διακοπών που δικαιούται να 

χρησιμοποιήσει μια ομάδα για αντικατάσταση ποδοσφαιριστή. 

 

Απαγορεύεται η συμμετοχή στον ίδιο αγώνα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή 

που έχει αντικατασταθεί. 
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Σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες προχωρήσουν σε αντικατάσταση 

χρησιμοποιώντας το ίδιο σταμάτημα/διακοπή, τότε και οι δύο ομάδες θα 

χρεώνονται από ένα σταμάτημα/διακοπή.  

 

Οι αγώνες των Πρωταθλημάτων θα γίνονται σε γήπεδα κανονικών 

διαστάσεων. Όλα τα γήπεδα θα πρέπει να εγκρίνονται από την ΚΟΠ. 

 

Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων K-19 Α’ και Β’ Κατηγορίας η γηπεδούχος 

ομάδα υποχρεούται να τοποθετεί οκτώ (8) μπάλες περιμετρικά του γηπέδου 

πριν την έναρξη του αγώνα καθώς και πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου 

με σκοπό την γρήγορη επαναφορά της μπάλας από τους ποδοσφαιριστές. Ο 

διαιτητής του αγώνα υποχρεούται να αναφέρει στο φύλλο αγώνα για την 

συμμόρφωση του Σωματείου με το παρόν άρθρο.   
 

ΙΙ- Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κυπέλλου Νέων K-19 (Ενιαίο για Α’, Β’, Γ’ 

Κατηγορίες)  

Συμμετοχή Ομάδων  

Η δήλωση συμμετοχής στο Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κυπέλλου Νέων 

Κ-19 είναι υποχρεωτική για τα Σωματεία που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Κ-19 

Α΄ Κατηγορίας και προαιρετική για τα Σωματεία που συμμετέχουν στα 

Πρωταθλήματα Κ-19 Β΄ και Κ-19 Γ΄ Κατηγορίας. Θα διοργανωθεί ένα (1) ενιαίο  

Πρωτάθλημα Κυπέλλου Νέων Κ-19 και για τις τρεις κατηγορίες. 

 

Δικαίωμα Ποδοσφαιριστών να Αγωνίζονται  

α. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι ποδοσφαιριστές που δεν θα έχουν υπερβεί       

     το 19ο έτος της ηλικίας τους κατά την 01/01/2022. 

  

β. Κατ’ εξαίρεση δικαίωμα συμμετοχής μέχρι και πέντε (5) ποδοσφαιριστών 

Κύπριων και/ή Κοινοτικών άνω των 19 ετών (κατά την 01/01/2022) και κάτω των 

22 ετών (κατά την 01/01/2022). 
 

Απαγορεύεται ρητά η χρήση ξένων ποδοσφαιριστών ηλικίας πέραν των 18 ετών, 

σε πρωταθλήματα άλλα από το Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας και Β’ Κατηγορίας 

Ανδρών.  
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Δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα αυτά θα έχουν οι ομάδες που είναι 

κανονικά μέλη της ΚΟΠ. 

Σύστημα Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Κυπέλλου 

Α’ Γύρος  

 

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος του Α’ Γύρου  είναι μονοί (νοκ αουτ). Η πρώτη 

ομάδα που θα κληρωθεί θα αγωνίζεται στην έδρα της.  

 

Β’ Γύρος 

 

Συμμετέχουν οι ομάδες που προκρίνονται από τον Α’ Γύρο. Γίνεται ελεύθερη 

κλήρωση και διεξάγονται μονοί αγώνες (νοκ αουτ) και προκρίνονται στην 

επόμενη φάση οι νικητές.  

 

Θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες φάσεις (γύροι) έτσι ώστε να καταλήξουμε 

στον τελικό με τις 2 ομάδες που θα προκύψουν από την Ημιτελική Φάση. Όλοι οι 

αγώνες των φάσεων αυτών θα είναι μονοί (νοκ αουτ) εξαιρουμένων των 

αγώνων της Ημιτελικής Φάσης που θα είναι διπλοί και θα διεξάγονται στις έδρες 

των διαγωνιζομένων ομάδων. Για την ανακήρυξη του νικητή οι αγώνες μπορεί να 

οδηγηθούν στην παράταση και στα πέναλτι. 

Στην τελική φάση θα διεξαχθεί ένας αγώνας σε ουδέτερη έδρα. Για την Ανακήρυξη 

του Κυπελλούχου, αν χρειαστεί, ο αγώνας μπορεί να οδηγηθεί στην παράταση 

και στα πέναλτι.  

Τα έξοδα σταδίου, αμοιβή ιατρού ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα σε όλους τους 

αγώνες της διοργάνωσης συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων της 

Ημιτελικής φάσης ανήκουν στην γηπεδούχο ομάδα. 

Τα έξοδα του Τελικού ανήκουν στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. 

Η Ομοσπονδία θα ενημερώσει τα Σωματεία σε μεταγενέστερο στάδιο σχετικά με 

τον τρόπο διεξαγωγής των κληρώσεων ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που 

θα δηλώσουν συμμετοχή. 

       

       Ηλεκτρονικό Φύλλο Αγώνα  
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Στο Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κυπέλλου Νέων  K-19 Α’, Β’, Γ’  

Κατηγορίας θα γίνεται ηλεκτρονική συμπλήρωση του φύλλου αγώνα όπως 

προνοεί το Κεφάλαιο ΙΧ. Άρθρα 8 – 9 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYTA 

2021/22. Για τις ομάδες που συμμετέχουν στο Προαιρετικό Παγκύπριο 

Πρωτάθλημα Κυπέλλου Νέων Κ-19 Α’, Β’, Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2021/22, 

εξαιρείται το Άρθρο 8.5 του Κεφαλαίου ΙΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος 

CYTA 2021/22. 

       

Κύρια Μέρα και Ώρα Διεξαγωγής Αγώνων 

 

Σαν κύρια μέρα διεξαγωγής των αγώνων του Παγκύπριου Προαιρετικού 

Πρωταθλήματος Κυπέλλου Νέων K-19 2021/22 ορίζεται το Σάββατο και η ώρα 

15.00. Σαν δευτερεύουσα μέρα ορίζεται η Κυριακή και η Τετάρτη. 

 

Οι αγώνες του Α’ και Β’ γύρου ενδέχεται να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια των 

Παγκύπριων Πρωταθλημάτων Νέων K-19 (Α΄, Β΄, Γ΄ Κατηγορίας), όπου θα 

υπάρχει καθιερωμένο Σαββατοκύριακο Κυπέλλου.  

 

Οι αγώνες των υπόλοιπων φάσεων συμπεριλαμβανομένου και του Τελικού  

ενδέχεται να διεξαχθούν ημέρα Τετάρτη η οποία θα καθορίζεται από την       

Ομοσπονδία κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. 

 

Κανονισμοί Παιγνιδιού 

 

Διάρκεια αγώνων: 90’ λεπτά (2 Χ 45’) εξαιρουμένης της οποιασδήποτε 

καθυστέρησης την οποία θα ήθελε να κρατήσει ο διαιτητής κατά την απόλυτη 

αυτού κρίση. Μεταξύ των δυο ημιχρόνων θα υπάρχει διάλειμμα 15 λεπτών. 

 

Θα επιτρέπεται η αντικατάσταση μέχρι και πέντε (5) ποδοσφαιριστών από την 

κάθε ομάδα κατά την διάρκεια του αγώνα. 
 

Οι αντικαταστάσεις για κάθε ομάδα πρέπει υποχρεωτικά να διενεργούνται σε 1,2 

ή 3 διακοπές.  

 

Σε περίπτωση που ο αγώνας οδηγηθεί στην παράταση κάθε ομάδα δικαιούται να 

χρησιμοποιήσει το μέγιστο 4 διακοπές για αντικατάσταση, νοουμένου ότι 

τουλάχιστο μια από τις δικαιούμενες αντικαταστάσεις διενεργείται κατά τη διάρκεια 

της παράτασης. 
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Οι αντικαταστάσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, στα 

διαστήματα που προηγούνται της παράτασης και του ημιχρόνου αυτής δεν 

μειώνουν τον αριθμό διακοπών που δικαιούται να χρησιμοποιήσει μια ομάδα για 

αντικατάσταση ποδοσφαιριστή.  

Απαγορεύεται η συμμετοχή στον ίδιο αγώνα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή που 

έχει αντικατασταθεί. 

 

Σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες προχωρήσουν σε αντικατάσταση 

χρησιμοποιώντας το ίδιο σταμάτημα/διακοπή, τότε και οι δύο ομάδες θα 

χρεώνονται από ένα σταμάτημα/διακοπή.  
 

Οι αγώνες του Πρωταθλήματος Κυπέλλου θα γίνονται σε γήπεδα κανονικών     

διαστάσεων. Όλα τα γήπεδα θα πρέπει να εγκρίνονται από την ΚΟΠ. 

 

Στο Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κυπέλλου Νέων K-19 η γηπεδούχος 

ομάδα υποχρεούται να τοποθετεί οκτώ (8) μπάλες περιμετρικά του γηπέδου πριν 

την έναρξη του αγώνα καθώς και πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου με 

σκοπό την γρήγορη επαναφορά της μπάλας από τους ποδοσφαιριστές. Ο 

διαιτητής του αγώνα υποχρεούται να αναφέρει στο φύλλο αγώνα για την 

συμμόρφωση του Σωματείου με το παρόν άρθρο.   

 

III – Πρωταθλήματα Ανώτατης και Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων  

 α.  Πρωταθλήματα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ-14   

Συμμετοχή Ομάδων 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα δέκα (10) Σωματεία τα οποία συμμετείχαν στα 

Πρωταθλήματα Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ-14 Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων 

2020/21, τα οποία είχαν ανασταλεί.  

 

Τα δέκα (10) Σωματεία θα πρέπει να δηλώσουν ομάδα και στα τέσσερα (4) 

Πρωταθλήματα και να πληρούν αυστηρά τα κριτήρια ένταξης στα εν λόγω 

Πρωταθλήματα. 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα  ακόλουθα Σωματεία:  
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ΑΕΛ Λεμεσού ΠΑΦΟΣ F.C. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού Α.Ε.Κ. Λάρνακας 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου 

ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς 

 

 

Δικαίωμα ποδοσφαιριστών να Αγωνίζονται 

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ποδοσφαιριστές που δεν θα έχουν υπερβεί την 

συγκεκριμένη ηλικία στο Πρωτάθλημα που αγωνίζονται (πχ. για το 

Πρωτάθλημα Κ-14 δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές γεννηθείς το 

2008,  στο Κ-15 ποδοσφαιριστές γεννηθείς το 2007 κ.ο.κ) κατά την 01/01/2022. 

Σύστημα Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος 

 

        Το Πρωτάθλημα θα διεξάγεται σε δύο φάσεις. 

Στην Α΄ φάση των Πρωταθλημάτων Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων θα 

διεξάγονται μονοί αγώνες ενός γύρου που θα προκύψουν μέσα από τη 

διαδικασία της κλήρωσης του Πρωταθλήματος.   

Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης των Πρωταθλημάτων οι δύο τελευταίες 

ομάδες του βαθμολογικού πίνακα κατάταξης (άθροισμα συγκομιδής βαθμών 

και των 4ων ομάδων τους / Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ-14) θα διαβαθμίζονται στα 

Πρωταθλήματα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων, όπου και θα αγωνίζονται κατά 

τη διάρκεια της Β΄ φάσης. 

Στην Β΄ φάση των Πρωταθλημάτων Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων οι ομάδες 

θα προχωρήσουν σε κλήρωση με διπλούς αγώνες σε 2 γύρους και 

υποχρεωτικά στις έδρες των διαγωνιζόμενων ομάδων.  

Οι αγώνες του πρώτου γύρου θα διεξάγονται υποχρεωτικά στην έδρα της μιας 

ομάδας και οι αγώνες του δεύτερου γύρου στην έδρα της άλλης ομάδας. 
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Στην Β΄ φάση των Πρωταθλημάτων οι ομάδες θα ξεκινούν την βαθμολογία τους 

από μηδενική βάση (δεν θα διατηρούνται οι βαθμοί που έχουν κερδηθεί από 

τους αγώνες της Α΄ φάσης).  

 

Πρωταθλήτριες ομάδες ανακηρύσσονται αυτές που θα έχουν τον μεγαλύτερο 

αριθμό βαθμών κατά το τέλος της Β΄ φάσης του κάθε Πρωταθλήματος. 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύουν τα Κριτήρια Κατάταξης Ομάδων που 

αναφέρονται στην Προκήρυξη Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας 2021/22. 

Οι 10 ομάδες που θα αγωνιστούν στην Β΄ φάση των Πρωταθλημάτων 

Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων 2021/22 θα εξασφαλίσουν το δικαίωμα 

συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων 2022/23. 

 

β.  Πρωταθλήματα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ-14   

Συμμετοχή Ομάδων 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα οκτώ (8) Σωματεία τα οποία συμμετείχαν στα 

Πρωταθλήματα Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ-14 Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων 

2020/21, τα οποία είχαν ανασταλεί.  

 

Τα εν λόγω Σωματεία θα πρέπει να δηλώσουν ομάδα και στα τέσσερα (4) 

Πρωταθλήματα και να πληρούν αυστηρά τα κριτήρια ένταξης στα εν λόγω 

Πρωταθλήματα. 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα  ακόλουθα Σωματεία:  

 

Ε.Ν. ΘΟΙ Λακατάμιας ΑΡΗΣ Λεμεσού 

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών 

ΠΑΕΕΚ Κερύνειας ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου 

ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου 
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Δικαίωμα συμμετοχής έχει επίσης οποιοδήποτε Σωματείο Α’, Β’, Γ’ 

Κατηγορίας 2021/22 το οποίο δεν συμμετείχε την περσινή ποδοσφαιρική 

περίοδο στα Πρωταθλήματα Ανώτατης και Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-

17, Κ-16, Κ-15, Κ-14 2020/21 και πληροί αυστηρά τα κριτήρια ένταξης του στα 

εν λόγω Πρωταθλήματα.  

 

Σύστημα Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος 

 

Το Πρωτάθλημα θα διεξάγεται σε δύο φάσεις. 

 

Στην Α΄ φάση των Πρωταθλημάτων Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων θα 

διεξάγονται μονοί αγώνες ενός γύρου που θα προκύψουν μέσα από τη 

διαδικασία της κλήρωσης του Πρωταθλήματος.   

 

Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης των Πρωταθλημάτων οι δύο πρώτες 

ομάδες του βαθμολογικού πίνακα κατάταξης (άθροισμα συγκομιδής 

βαθμών και των 4ων ομάδων τους / Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ-14) θα προαχθούν 

στα Πρωταθλήματα Ανώτατης Κατηγορίας Παίδων, όπου και θα 

αγωνίζονται κατά τη διάρκεια της Β΄ φάσης. 

Στην Β΄ φάση των Πρωταθλημάτων Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων οι ομάδες 

θα προχωρήσουν σε κλήρωση με διπλούς αγώνες σε δύο γύρους και 

υποχρεωτικά στις έδρες των διαγωνιζόμενων ομάδων. Οι αγώνες του 

πρώτου γύρου θα διεξάγονται υποχρεωτικά στην έδρα της μιας ομάδας και 

οι αγώνες του δεύτερου γύρου στην έδρα της άλλης ομάδας. 

 

Στην Β΄ φάση των Πρωταθλημάτων οι ομάδες θα ξεκινούν την βαθμολογία 

τους από μηδενική βάση (δεν θα διατηρούνται οι βαθμοί που έχουν κερδηθεί 

από τους αγώνες της Α΄ φάσης).  

Πρωταθλήτριες ομάδες ανακηρύσσονται αυτές που θα έχουν τον 

μεγαλύτερο αριθμό βαθμών κατά το τέλος της Β΄ φάσης του κάθε 

Πρωταθλήματος. 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύουν τα Κριτήρια Κατάταξης Ομάδων που 

αναφέρονται στην Προκήρυξη Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας 2021/22. 
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Οι  ομάδες που θα αγωνιστούν στην Β΄ φάση των Πρωταθλημάτων 

Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων 2021/22 θα εξασφαλίσουν το δικαίωμα 

συμμετοχής στα Πρωταθλήματα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων 2022/23. 

Κύρια Μέρα και Ώρα Διεξαγωγής Αγώνων  

Οι κύριες μέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων των Πρωταθλημάτων 

Ανώτατης και Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων είναι: 

Ηλικία Ημέρα ΏΡΑ 

Κ-17 Σάββατο 12.00 μεσημέρι. 

Κ-16 Σάββατο           10.00 π.μ. 

Κ-15 Σάββατο 12.00 μεσημέρι. 

Κ-14 Σάββατο           10.00 π.μ. 

 

Κανονισμοί Παιγνιδιού 

-Διάρκεια αγώνων:  Κ-17 -     80’ λεπτά (2x40’) 

      Κ-16    -     80’ λεπτά (2x40’)  

      Κ-15    -     70’ λεπτά (2x35’) 

      Κ-14    -     70’ λεπτά (2x35’) 

 

εξαιρουμένης της οποιασδήποτε καθυστέρησης την οποία θα ήθελε να  

κρατήσει ο διαιτητής κατά την απόλυτη αυτού κρίση. Μεταξύ των δυο 

ημιχρόνων θα υπάρχει διάλειμμα 15 λεπτών. 

-Αντικατάσταση Ποδοσφαιριστών  

Κάθε ομάδα δικαιούται μέχρι 6 αλλαγές στο σύνολο κατά την διάρκεια του 

αγώνα. 

 

Οι αντικαταστάσεις για το δεύτερο ημίχρονο για κάθε ομάδα πρέπει 

υποχρεωτικά να διενεργούνται σε 1, 2 ή 3 διακοπές. 
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Σε περίπτωση τραυματισμού ποδοσφαιριστή κατά το δεύτερο ημίχρονο η 

αντικατάσταση εμπίπτει στις 6 δικαιούμενες και ο αριθμός διακοπών θα 

μειώνεται αναλόγως. 

 

-Έδρες ομάδων: Οι αγώνες των Πρωταθλημάτων θα γίνονται σε γήπεδα 

κανονικών διαστάσεων. Όλα τα γήπεδα θα πρέπει να εγκρίνονται από 

την ΚΟΠ. 

 

Στα Πρωταθλήματα Ανώτατης και Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων K-17 η 

γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται να τοποθετεί οκτώ (8) μπάλες 

περιμετρικά του γηπέδου πριν την έναρξη του αγώνα καθώς και πριν την 

έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου με σκοπό την γρήγορη επαναφορά της 

μπάλας από τους ποδοσφαιριστές. Ο διαιτητής του αγώνα υποχρεούται 

να αναφέρει στο φύλλο αγώνα για την συμμόρφωση του Σωματείου με 

το παρόν άρθρο.  

  IV – Super Cup Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ-14 2021/22     

       Συμμετοχή ομάδων και σύστημα διεξαγωγής 

Οι ομάδες που θα στεφθούν Πρωταθλήτριες στα Πρωταθλήματα Ανώτατης    

και Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ17, Κ16, Κ15 και Κ14 θα αναμετρηθούν σε 

τελικό αγώνα μεταξύ τους για την ανακήρυξη νικητή Super Cup Παίδων που θα 

διοργανώσει η Ομοσπονδία. Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε ουδέτερη 

έδρα. Οι αγώνες έχουν ως εξής: 

 Πρωταθλήτρια Ανώτατης Κ-17 Vs Πρωταθλήτρια Επίλεκτης Κ-17 

Πρωταθλήτρια Ανώτατης Κ-16 Vs Πρωταθλήτρια Επίλεκτης Κ-16 

Πρωταθλήτρια Ανώτατης Κ-15 Vs Πρωταθλήτρια Επίλεκτης Κ-15 

Πρωταθλήτρια Ανώτατης Κ-14 Vs Πρωταθλήτρια Επίλεκτης Κ-14 

 

Σε περίπτωση ισοπαλίας κατά την κανονική διάρκεια, τότε ο αγώνας οδηγείται 

σε επανορθωτικά λακτίσματα/πέναλτι (σημειώστε ότι δεν θα προηγείται 

παράταση), σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες που περιέχονται στου 

Κανονισμούς Παιγνιδιού της FIFA. 

Σε περίπτωση που ποδοσφαιριστής ή προπονητής ή οποιοσδήποτε άλλος 

παράγοντας συμπληρώσει απαγορευτικό αριθμό καρτών (κίτρινες) με τη λήξη 
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των Πρωταθλημάτων Παίδων, θα δικαιούται να αγωνιστεί στον τελικό αγώνα 

Super Cup Παίδων εφόσον θεωρείται ξεχωριστή διοργάνωση.  

        ΙV – Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων K-17, Κ-15 & Κ-14 

       Συμμετοχή ομάδων 

Α΄ Κατηγορία: Τα Σωματεία που δεν δήλωσαν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα 

Ανώτατης και Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15 και Κ-14, 

υποχρεούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο: 

▪ Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 και 

▪ Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 ή/και Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων 

Κ-14 

 

Β΄ Κατηγορία: Τα Σωματεία που δεν δήλωσαν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα 

Ανώτατης και Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15 και Κ-14, 

υποχρεούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα από τα πιο κάτω: 

▪ Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 ή/και  

▪ Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15  

Η συμμετοχή στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 είναι προαιρετική.  

Γ΄ Κατηγορία: Τα Σωματεία που δεν δήλωσαν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα 

Ανώτατης και Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15 και Κ-14 μπορούν 

προαιρετικά να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα από τα πιο κάτω: 

▪ Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 

▪ Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15  

▪ Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 

 

Σωματεία Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ και Σωματεία Ομοσπονδιών Μελών της 

ΣΤΟΚ: έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα 

Παίδων Κ-17, Κ-15 και Κ-14 της Ομοσπονδίας, εάν το επιθυμούν, εφόσον 

εγγράψουν κανονικά ποδοσφαιριστές στην δύναμη του Σωματείου τους. 

Σωματεία Ειδικού Μητρώου ΚΟΠ (FUTSAL και Γυναικείου): έχουν το δικαίωμα να 

λάβουν μέρος στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων Κ-17, Κ-15 και Κ-14 της 

Ομοσπονδίας, εάν το επιθυμούν, εφ’ όσον εγγράψουν κανονικά 

ποδοσφαιριστές στη δύναμη του Σωματείου τους. 
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Ιδιωτικές Ακαδημίες Ποδοσφαίρου Κύπρου: έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος 

στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων Κ-17, Κ-15 και Κ-14 της Ομοσπονδίας, 

εάν και εφόσον πληρούν τα όσα αναφέρονται στην επιστολή για δήλωση 

συμμετοχής και νοουμένου ότι δεν συμμετέχουν σε οποιοδήποτε άλλο 

Πρωτάθλημα που δεν είναι εγκεκριμένο από την ΚΟΠ. 

Δικαίωμα ποδοσφαιριστών να Αγωνίζονται   

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ποδοσφαιριστές που δεν θα έχουν υπερβεί την 

συγκεκριμένη ηλικία στο Πρωτάθλημα που αγωνίζονται (πχ. για το 

Πρωτάθλημα Κ-14 δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδοσφαιριστές γεννηθείς το 

2008, στο Κ-15 ποδοσφαιριστές γεννηθείς το 2007 κ.ο.κ.) κατά την 01/01/2022.  

Σύστημα Διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων 

Η κατηγοριοποίηση και ο τρόπος διεξαγωγής των εν λόγω Πρωταθλημάτων  

εναπόκειται στον αριθμό συμμετεχόντων. 

Κατάλογοι Ομάδων 

Στα πιο πάνω Πρωταθλήματα (Κ-17, Κ-15 και Κ-14) ένα Σωματείο μπορεί να 

δηλώσει  πέραν της μίας ομάδας στην ίδια ηλικιακή κατηγορία εάν το επιθυμεί.  

Σωματείο με πέραν της μιας ομάδας, στην ίδια ηλικιακή κατηγορία στα 

Πρωταθλήματα Παίδων, πρέπει να δηλώσει κατάλογο με μέγιστο αριθμό 30 

ποδοσφαιριστών πριν την έναρξη της Ποδοσφαιρικής Περιόδου με βάση τα πιο 

κάτω: 

- Σωματείο πρέπει να δηλώσει κατάλογο για την ομάδα ή τις ομάδες που θα 

συμμετέχει/ουν στα Πρωταθλήματα Κ-17, Κ-15 και Κ-14 εάν και εφόσον έχει 

δηλώσει συμμετοχή στις αντίστοιχες ηλικίες των Πρωταθλημάτων Ανώτατης 

και Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων (Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ-14). 

- Σωματείο που δηλώνει για συμμετοχή 2 ομάδες στα Πρωταθλήματα Κ-17, K-

15 και Κ-14, στην ίδια ηλικιακή κατηγορία, θα πρέπει να δηλώσει κατάλογο  

στην 1 εκ των δυο.  

- Σωματείο με 3 ομάδες στα Πρωταθλήματα Κ-17, Κ-15 και Κ-14, στην ίδια 

ηλικιακή κατηγορία, θα πρέπει να δηλώσει κατάλογο στις 2 εκ των τριών.  

 

Όσον αφορά νέες εγγραφές, (πρώτες εγγραφές), ο ποδοσφαιριστής θα 

μπορεί να προστεθεί μόνο σε ομάδα που δεν υπάρχει κατάλογος ή σε ομάδα 
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που ο κατάλογος της δεν έχει συμπληρωθεί με το μέγιστο αριθμό των  30  

θέσεων (όχι αντικατάσταση). 

Σημειώστε ότι κατά την δεύτερη μεταγραφική περίοδο, από την 1η Ιανουαρίου 

2022 μέχρι 31η Ιανουαρίου 2022, θα μπορείτε να προσθέσετε στους καταλόγους 

σας ποδοσφαιριστές που ανήκουν στο δυναμικό του Σωματείου σας και που 

δεν έχουν αγωνιστεί πέραν των 90 λεπτών στο σύνολο στα Πρωταθλήματα της 

Ομοσπονδίας 2021/22, πριν από την έναρξη της δεύτερης μεταγραφικής 

περιόδου (1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31η Ιανουαρίου 2022).  

 

Κύρια Μέρα και  Ώρα Διεξαγωγής Αγώνων 

Οι κύριες μέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων των Πρωταθλημάτων είναι:

  

Ηλικία Ημέρα Ώρα 

Κ-17 Κυριακή 12.00 μεσημέρι 

Κ-15 Κυριακή           10.00 π.μ. 

Κ-14 Κυριακή            10.00 π.μ. 

 

Κανονισμοί Παιγνιδιού 

- Διάρκεια αγώνων:            Κ-17   -     80’ λεπτά (2x40’) 

                                                    Κ-16   -     80’ λεπτά (2x40’)  

     Κ-15   -     70’ λεπτά (2x35’) 

 Κ-14   -     70’ λεπτά (2x35’) 

      

εξαιρουμένης της οποιασδήποτε καθυστέρησης την οποία θα ήθελε να 

κρατήσει ο διαιτητής κατά την απόλυτη αυτού κρίση. Μεταξύ των δυο 

ημιχρόνων θα υπάρχει διάλειμμα 15 λεπτών. 

- Αντικατάσταση Ποδοσφαιριστών 

  

Κάθε ομάδα δικαιούται μέχρι 6 αλλαγές στο σύνολο κατά την διάρκεια του 

αγώνα. 
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Οι αντικαταστάσεις για το δεύτερο ημίχρονο για κάθε ομάδα πρέπει 

υποχρεωτικά να διενεργούνται σε 1, 2 ή 3 διακοπές. 

 

Σε περίπτωση τραυματισμού ποδοσφαιριστή κατά το δεύτερο ημίχρονο η 

αντικατάσταση εμπίπτει στις 6 δικαιούμενες και ο αριθμός διακοπών μειώνεται 

αναλόγως.  

 

- Έδρες ομάδων  

 

Οι αγώνες των Πρωταθλημάτων θα γίνονται σε γήπεδα κανονικών 

διαστάσεων. Όλα τα γήπεδα θα πρέπει να εγκρίνονται από την ΚΟΠ. 

 

- Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων K-17 η γηπεδούχος ομάδα υποχρεούται 

να τοποθετεί οκτώ (8) μπάλες περιμετρικά του γηπέδου πριν την έναρξη του 

αγώνα καθώς και πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου με σκοπό την 

γρήγορη επαναφορά της μπάλας από τους ποδοσφαιριστές. Ο διαιτητής 

αγώνα υποχρεούται να αναφέρει στο φύλλο αγώνα για την συμμόρφωση 

του Σωματείου με το παρόν άρθρο. 
 

VI – Γενικά 

- Σημειώνεται ότι σε ΟΛΑ τα πιο πάνω Πρωταθλήματα ΚΟΠ Νέων και Παίδων, 

οι ποδοσφαιριστές για να έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται πρέπει 

απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ. 

 

- Ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε Υποχρεωτικό ή Προαιρετικό ή 

Grassroots Πρωτάθλημα 11 vs 11, δεν μπορεί την ίδια αγωνιστική ημερομηνία 

ή το ίδιο Σαββατοκύριακο να αγωνιστεί και σ’ οποιοδήποτε άλλο Υποχρεωτικό 

ή Προαιρετικό Πρωτάθλημα Νέων ή Παίδων ή GRASSROOTS Πρωτάθλημα 11 

vs 11 που διοργανώνεται από την ΚΟΠ η οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό. 

 

- Το ίδιο θα συμβεί και σε περίπτωση που αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο 

αγώνας που ήταν ορισμένος την ίδια αγωνιστική ή το ίδιο Σαββατοκύριακο. 

 

- Ποδοσφαιριστής που κριθεί κατάλληλος από τον Προπονητή του ότι έχει τις 

δυνατότητες να ανέβει επίπεδο, θα μπορεί να αγωνίζεται και σε ομάδα 

μεγαλύτερης ηλικίας καθώς επίσης και σε ομάδα ηλικιακά επιτρεπτή, όποτε 

το επιθυμεί. Αντικανονική συμμετοχή εκτός των άλλων περιπτώσεων, θα 

θεωρείται και εάν ο Ποδοσφαιριστής συμμετέχει την ίδια αγωνιστική 

ημερομηνία ή το ίδιο Σαββατοκύριακο και στις 2 ομάδες. 
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Αντικανονική συμμετοχή θα θεωρείται εάν ποδοσφαιριστής αγωνιστεί  

ηλικιακά σε μη επιτρεπτή ομάδα σε οποιοδήποτε Υποχρεωτικό ή Προαιρετικό 

Πρωτάθλημα Νέων ή Παίδων ή GRASSROOTS που διοργανώνεται από την 

ΚΟΠ. 

 

Δεν θεωρείται αντικανονική συμμετοχή εάν ποδοσφαιριστές που 

αγωνίστηκαν στο Πρωτάθλημα Νεών και Παίδων με ομάδα του Σωματείου 

τους αγωνιστούν το ίδιο Σαββατοκύριακο ή/και την ίδια αγωνιστική με την 

ομάδα Ανδρών του Σωματείου τους.  

 

- Για όλα τα Πρωταθλήματα Νέων και Παίδων όλων των ηλικιών οι ομάδες 

πιθανόν να δώσουν επίσημους αγώνες πέραν των Σαββατοκύριακων και 

Τετάρτες. 

 

- Στα Πρωταθλήματα Νέων και Παίδων ισχύουν τα πιο κάτω, αναφορικά με τα 

διπλώματα που πρέπει να έχουν οι προπονητές: 
 

 Κ-19 A’ Κατηγορίας  

 Α΄ Προπονητής (υποχρεωτικά)- UEFA Α 

 Βοηθός Προπονητής - UEFA Β 

 Υπ. Προγρ. Ανάπτυξης – UEFA ELITE YOUTH Α΄ ή UEFA PRO 

 

 Κ-19 Β’ Κατηγορίας  

 Α΄ Προπονητής (υποχρεωτικά) - UEFA Α 

 Βοηθός Προπονητής - UEFA Β 

 Υπ. Προγρ. Ανάπτυξης – UEFA ELITE YOUTH Α΄ ή UEFA PRO 

 

 Κ-19 Γ’ Κατηγορίας  

 Α΄ Προπονητής (υποχρεωτικά) - UEFA Β 

 Βοηθός Προπονητής - UEFA Β 

 Υπ. Προγρ. Ανάπτυξης – UEFA ELITE YOUTH Α΄ ή UEFA PRO 

 

 Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ14 

 Α΄ Προπονητής (υποχρεωτικά) – UEFA B 

 Βοηθός Προπονητής - UEFA Β 

 Υπ. Προγρ. Ανάπτυξης (υποχρεωτικά) – UEFA ELITE YOUTH Α΄ ή UEFA PRO 

 Γυμναστής (υποχρεωτικά) 

 Φυσιοθεραπευτής (υποχρεωτικά) 

 

 Επίλεκτη Κατηγορία Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ14 



 

22 
 

 Α΄ Προπονητής (υποχρεωτικά) – UEFA B 

 Βοηθός Προπονητής - UEFA Β 

 Υπ. Προγρ. Ανάπτυξης (υποχρεωτικά) – UEFA ELITE YOUTH Α΄ ή UEFA PRO 

 Φυσιοθεραπευτής (υποχρεωτικά) 

 

  Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων Κ-17, Κ15, Κ14 

 Α΄ Προπονητής (υποχρεωτικά) – UEFA B 

 Βοηθός Προπονητής - UEFA Β 

 Υπ. Προγρ. Ανάπτυξης – UEFA ELITE YOUTH Α΄ ή UEFA Α΄ 

 

- Η σειρά των αγώνων στα Πρωταθλήματα Νέων και Παίδων θα ορίζεται με 

κλήρωση, ή άλλως πως, κατά την απόλυτη κρίση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, πριν από την έναρξη του κάθε Πρωταθλήματος.  

 

- Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη θα ισχύει η Προκήρυξη της 

Γ’ Κατηγορίας 2021/22. Σχετικά με την διοργάνωση του Προαιρετικού 

Παγκύπριου Πρωταθλήματος Κυπέλλου Νέων K-19 (Α’, Β’, Γ’ Κατηγορίας) 

ότι δεν προβλέπεται με την παρούσα θα ισχύει η Προκήρυξη για το Κύπελλο 

Coca Cola περιόδου 2021/22. 

 

- Ο κανονισμός Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας προκήρυξης και θα εφαρμόζεται. Σε περίπτωση που 

οποιοδήποτε άρθρο της παρούσας προκήρυξης συγκρούεται με άρθρο ή 

διάταξη του Κανονισμού Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ θα υπερισχύει το 

κείμενο στον Κανονισμό της Δικαστικής Επιτροπής.  

 

- Τυχόν αποχώρηση ομάδας από τα Πρωταθλήματα που προκηρύσσονται  

με την παρούσα Προκήρυξη, ή μη συμμετοχή της ομάδας σε αγώνα ή 

αγώνες, θα συνεπάγεται εκτός των άλλων επιπτώσεων που προβλέπονται 

στους Κανονισμούς και το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, την παραπομπή 

της ομάδας στη Δικαστική Επιτροπή με ελάχιστο πρόστιμο €300.00 για κάθε 

αγωνιστική που έχει να δώσει αγώνα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα των 

αγώνων του Πρωταθλήματος μέχρι την λήξη του Πρωταθλήματος.  

 

- Σε περίπτωση αποχώρησης ομάδας από τα Πρωταθλήματα Ανώτατης και 

Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15, Κ-14 σε συγκεκριμένη/ες 

ηλικιακές κατηγορίες τότε αποχωρούν όλες οι ομάδες από όλες τις ηλικιακές 

κατηγορίες. 
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- Για όσες ομάδες η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση 

αποχώρησης θα ισχύουν οι διατάξεις και η Προκήρυξη Γ΄ Κατηγορίας 

2021/22 περί αποχώρησης ομάδας από το Πρωτάθλημα. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής κοριτσιών στα Πρωταθλήματα Νέων και Παίδων 

Σύμφωνα με την παρούσα και το τι προνοεί σχετικά με το όριο ηλικίας 

συμμετοχής ανά Πρωτάθλημα, τα κορίτσια που θα αγωνίζονται στα 

Πρωταθλήματα Νέων και Παίδων θα δικαιούνται να είναι κατά δύο χρόνια 

μεγαλύτερες από το  επιτρεπτό όριο ηλικίας(π.χ. για το Πρωτάθλημα Παίδων 

Κ-15 θα δικαιούνται να συμμετέχουν ποδοσφαιρίστριες γεννηθείς το 2006 

και το 2005). 

 

Τα Σωματεία που στις ομάδες τους λαμβάνουν μέρος ποδοσφαιρίστριες 

είναι υποχρεωμένα όπως: 

- μαζί με τα έγγραφα εγγραφής / μεταγραφής παραχωρήσουν σχετική γραπτή 

βεβαίωση από τους δυο γονείς ή τους έχοντες γονικής μέριμνας, ότι 

αποδέχονται την συμμετοχή της ποδοσφαιρίστριας στους αγώνες των 

Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων για την αγωνιστική περίοδο 2021/22 

(πιστοποίηση βεβαίωσης από πιστοποιών υπάλληλο).  

 

- λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για παραχώρηση αποδυτηρίων και 

γυναικείων τουαλετών για τις ανάγκες των ποδοσφαιριστριών τους στους 

εντός έδρας αγώνες. 

 

- σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα επιπλέον αποδυτήρια και γυναικείες 

τουαλέτες για την αποκλειστική χρήση των ποδοσφαιριστριών τους είτε 

στους εντός είτε στους εκτός έδρας αγώνες, τότε είναι ευθύνη του Υπεύθυνου 

Ακαδημιών και/ή Προπονητή της ομάδας τους να επικοινωνήσει με το 

αντίπαλο σωματείο για την διευθέτηση χώρου ή και να διευθετήσει έτσι ώστε 

να χρησιμοποιήσουν οι ποδοσφαιρίστριες τον ίδιο χώρο σε χρόνο που δεν 

θα χρησιμοποιείται από τους συμπαίχτες ποδοσφαιριστές.  

 

- Ο διαιτητής αγώνα υποχρεούται να αναφέρει στο φύλλο αγώνα για την 

συμμόρφωση του γηπεδούχου σωματείου με το παρόν άρθρο.  
 


