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Παγκύπρια Πρωταθλήματα Κοριτσιών  
Κ-10, Κ13, Κ15 & McDonald’s Κ18 2022-2023 

 

I. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΚΑΡΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022  -  2023    
Σημειώνεται ότι σε ΟΛΑ τα Πρωταθλήματα Κοριτσιών, οι ποδοσφαιρίστριες για 
να έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται πρέπει απαραίτητα να είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.  

Θα εκδίδεται από την ΚΟΠ κάρτα Ποδοσφαιρίστριας για όλα τα κορίτσια, με 
φωτογραφία και πλήρη στοιχεία τους. Θα αναγράφεται η ηλικία, η ομάδα, και η 
ποδοσφαιρική περίοδος.  

Μόνο οι ποδοσφαιρίστριες που έχουν Κάρτα Ποδοσφαιρίστριας ΚΟΠ  
2022-2023 σε ΙΣΧΥ θα δικαιούνται να αγωνίζονται.  

 

ΑΠΟ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΛΑΚΤΙΣΜΑ 
Για τα Πρωταθλήματα Κ-10, Κ13 και Κ15 απαγορεύεται το από τέρματος  
λάκτισμα να εκτελείται πριν η αντίπαλη ομάδα επιστρέψει στο χώρο του  
κέντρου του γηπέδου . Για να θεωρηθεί η μπάλα << Εν πεδιά >> μετά το από 
τέρματος λάκτισμα και να συνεχιστεί ο αγώνας, η μπάλα θα πρέπει να βγει 
εκτός της περιοχής πέναλτι και να καταλήξει σε συμπαίκτη του εκτελεστή, στο 
δικό της μισό γήπεδο. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση επαναφοράς της 
μπάλας από την τερματοφύλακα ενώ το παιγνίδι παίζεται (όταν η μπάλα 
βρίσκεται στα χέρια της τερματοφύλακα).  

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΠΑΛΑΣ 
Η επαναφορά της μπάλας, θα γίνεται πάντοτε με τα  χέρια για τις ηλικίες Κ-10, 
Κ-13 και Κ-15.  

Σε περίπτωση παράβασης του πιο πάνω κανονισμού η επαναφορά 
επαναλαμβάνεται.   

Κατά το γύρισμα της μπάλας στην τερματοφύλακα από συμπαίκτριά της, η 
τερματοφύλακας, ΔΕΝ θα μπορεί να πάρει την μπάλα με τα χέρια.  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
 

1. Μία Ποδοσφαιρίστρια, απαγορεύεται να συμμετέχει σε 2 αγώνες  
11 V 11 το ίδιο Σαββατοκύριακο σε οποιαδήποτε διοργάνωση της ΚΟΠ.  

2. Μία ποδοσφαιρίστρια, θα μπορεί να αγωνιστεί μέχρι και σε δύο αγώνες 
το ίδιο Σαββατοκύριακο με την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των δύο 
αγώνων που θα συμμετάσχει, θα είναι σε ομάδα μεγαλύτερης ηλικιακής 
κατηγορίας από την ηλικία της ποδοσφαιρίστριας.  

3. Ποδοσφαιρίστρια που η ηλικία της εμπίπτει σε 2 Πρωταθλήματα 
Κοριτσιών, θα δικαιούται να αγωνιστεί και στα 2 Πρωταθλήματα την ίδια 
αγωνιστική ημέρα. Η ποδοσφαιρίστρια όμως θα πρέπει να είναι 
γραμμένη στον κατάλογο μόνο της μιας ομάδας.  

4. Οι ομάδες που θα συμμετέχουν και στα τρία (3) Πρωταθλήματα  
Κοριτσιών, θα πρέπει να δηλώσουν διαφορετικές ποδοσφαιρίστριες 
στους καταλόγους ποδοσφαιριστριών. Απαγορεύεται η εγγραφή μιας 
ποδοσφαιρίστριας και στις 2 ομάδες.  

 

ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Κύρια ημέρα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι το Σάββατο.  

Για όλα τα Πρωταθλήματα Κοριτσιών όλων των ηλικιών οι ομάδες πιθανόν να 
δώσουν επίσημους αγώνες πέραν των Σαββατοκύριακων και Τετάρτες.   

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΩΝ 
Σε όλους τους αγώνες όλων των ηλικιακών κατηγοριών Κ-10, Κ-13 και Κ-15, 
όταν η διαφορά στο αποτέλεσμα είναι στα 3 γκολ (π.χ. 3-0, 4-1, 7-4 ,5-2 ,6-3 
κ.λπ.), τότε η ομάδα που είναι πίσω στο σκορ δικαιούται να προσθέσει μια 
Ποδοσφαιρίστρια.   

Σε περίπτωση που η διαφορά μειωθεί στα 2 τέρματα, τότε μια ποδοσφαιρίστρια 
της ομάδας που έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα θα πρέπει να βγει εκτός 
γηπέδου.   
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I. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-10 (5 v 5) 
 

Γενικά   
Όλα τα ΕΞΟΔΑ του Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ-10 2022-2023 που αφορούν 
διαιτησία, μίσθωση γηπέδων, ιατρικά έξοδα, υπηρεσίες Επαρχιακών 
Υπευθύνων και όποια άλλα έξοδα τυχόν προκύψουν θα τα επωμιστεί η 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. 

 

Συμμετοχή Ομάδων  
Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες Σωματείων 
A΄, Β΄, Γ ΄ και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, ομάδες που είναι εγγεγραμμένες 
στο Ειδικό Μητρώο Σωματείων  ΚΟΠ (Σωματεία FUTSAL και Γυναικείου), 
ομάδες Ιδιωτικών Ακαδημιών Κύπρου, και Ιδιωτικά σχολεία, εφόσον 
εγγράψουν κανονικά ποδοσφαιρίστριες στην δύναμη τους.  

Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν όσες ομάδες επιθυμούν σε κάθε ηλικία.  

 

Συμμετοχή Ποδοσφαιριστριών στο Πρωτάθλημα  
Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ10, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν κορίτσια 
γεννηθέντα το 2012 και μετά. 
 

Σύστημα Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος 
Η κατηγοριοποίηση και τρόπος διεξαγωγής του εν λόγω Πρωταθλήματος  θα 
είναι βασισμένος σε φεστιβάλ ή τουρνουά μία φορά τον μήνα.  

 

Διαιτησία 
Για κάθε αγώνα θα ορίζεται από την Επιτροπή Διαιτησίας ένας Διαιτητής από 
τα ονόματα Διαιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο διαιτητών της ΚΟΠ. 

 

Στάδια Διεξαγωγής  
Οι αγώνες θα διεξάγονται σε 1 γήπεδο FUTSAL. 

Διαστάσεις Τερμάτων: 3 Χ 2μ  

Όλα τα γήπεδα θα εγκρίνονται από την ΚΟΠ και αφορούν γήπεδα που 
χρησιμοποιούνται για τους αγώνες πρωταθλημάτων Grassroots. 

 

Εγγραφές ποδοσφαιριστριών  
Οι Ομάδες θα μπορούν να εγγράφουν νέες ποδοσφαιρίστριες εκδίδοντας σε 
αυτές Κάρτα Ποδοσφαιρίστριας ΚΟΠ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής 
περιόδου 2022-2023.  
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Μεταγραφές ποδοσφαιριστριών  
Μπορούν να μεταγράφονται ποδοσφαιρίστριες που δεν αγωνίστηκαν σε άλλη 
ομάδα Κ10 ή σε οποιοδήποτε άλλο Πρωτάθλημα που διοργανώνει η ΚΟΠ, κατά 
τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου  2022-2023, εφόσον υπάρχει η 
γραπτή συγκατάθεση τόσο του Σωματείου/Ιδιωτικής Ακαδημίας όσο και η 
γραπτή δήλωση του γονέα/κηδεμόνα. 

Κάθε ομάδα θα δικαιούται μέχρι 2 (Δύο) Μεταγραφές Ποδοσφαιριστριών που 
αγωνίστηκαν σε άλλη ομάδα Κ10 ή σε οποιοδήποτε άλλο Πρωτάθλημα που 
διοργανώνει η ΚΟΠ, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου  2022-2023, 
εφόσον υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση τόσο του Σωματείου/Ιδιωτικής 
Ακαδημίας όσο και η γραπτή δήλωση του γονέα/κηδεμόνα.  

 

Κανονισμοί Παιγνιδιού  
 Θα αγωνίζονται 5 ποδοσφαιρίστριες ανά Ομάδα (5Χ5). Μία από τις 5 

ποδοσφαιρίστριες (ανά ομάδα) που θα αγωνίζεται θα είναι η 
τερματοφύλακας.  

 Διάρκεια αγώνων: 40’ λεπτά (2x20’) εξαιρουμένης της οποιασδήποτε 
καθυστέρησης την οποία θα ήθελε να κρατήσει ο διαιτητής κατά την 
απόλυτη αυτού κρίση. Μεταξύ των δυο ημιχρόνων θα υπάρχει διάλειμμα 
10 λεπτών.  

 Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει εγγεγραμμένες στο μητρώο ΚΟΠ 7 
ποδοσφαιρίστριες τουλάχιστον.  

 Μέσα στο αγωνιστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται τουρνουά 
ποδοσφαίρου όπου οι ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά.  

 Θα ισχύουν οι κανονισμοί Grassroots.  

 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.   

 Στο Πρωτάθλημα δεν θα υπάρχει βαθμολογία.  

 

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. 

 

Αντικατάσταση Ποδοσφαιριστριών  
Κάθε ομάδα θα δικαιούται απεριόριστες αλλαγές κατά την διάρκεια του αγώνα.  
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Προπονητικό Δίπλωμα 
Προπονητής ομάδας του Πρωταθλήματος θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον 
Δίπλωμα προπονητή UEFA C 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.   

 

Δελτίο Υγείας 
Οι ποδοσφαιρίστριες θα πρέπει να κατέχουν Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ 
(Πρωτότυπο) ή Ιατρική Βεβαίωση (Πρωτότυπη), εκδομένη ΜΕΤΑ από τις 15 
Αυγούστου 2022, από Γιατρό (Παιδίατρο ή Παθολόγο), που να τους 
επιτρέπεται η συμμετοχή στo Πρωτάθλημα.  
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II. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-13 (7 v 7) 
 

Γενικά   
Όλα τα ΕΞΟΔΑ του Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ-13 2022-2023 που αφορούν 
διαιτησία, μίσθωση γηπέδων, ιατρικά έξοδα, υπηρεσίες Επαρχιακών 
Υπευθύνων και όποια άλλα έξοδα τυχόν προκύψουν θα τα επωμιστεί η 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. 

 

Συμμετοχή Ομάδων  
Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες Σωματείων 
A΄, Β΄, Γ ΄ και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, ομάδες που είναι εγγεγραμμένες 
στο Ειδικό Μητρώο Σωματείων  ΚΟΠ (Σωματεία FUTSAL και Γυναικείου), 
ομάδες Ιδιωτικών Ακαδημιών Κύπρου, και Ιδιωτικά σχολεία, εφόσον 
εγγράψουν κανονικά ποδοσφαιρίστριες στην δύναμη τους.  

Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν όσες ομάδες επιθυμούν σε κάθε ηλικία.  

 

Συμμετοχή Ποδοσφαιριστριών στο Πρωτάθλημα  
Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ13, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν κορίτσια 
γεννηθέντα το 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014. 
 

Σύστημα Διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων  
Η κατηγοριοποίηση και τρόπος διεξαγωγής του εν λόγω Πρωταθλήματος  
εναπόκειται στον αριθμό συμμετεχόντων.  

 

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. 

 

Στάδια Διεξαγωγής  
Οι αγώνες θα διεξάγονται σε 2 γήπεδα FUTSAL ενωμένα. 

Διαστάσεις Τερμάτων: 5 Χ 2μ  

Όλα τα γήπεδα θα εγκρίνονται από την ΚΟΠ και αφορούν γήπεδα που 
χρησιμοποιούνται για τους αγώνες πρωταθλημάτων Grassroots. 

 

Εγγραφές ποδοσφαιριστριών  
Οι Ομάδες θα μπορούν να εγγράφουν νέες ποδοσφαιρίστριες εκδίδοντας σε 
αυτές Κάρτα Ποδοσφαιρίστριας ΚΟΠ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής 
περιόδου 2022-2023.  
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Μεταγραφές ποδοσφαιριστριών  
Μπορούν να μεταγράφονται ποδοσφαιρίστριες που δεν αγωνίστηκαν σε άλλη 
ομάδα Κ13 ή σε οποιοδήποτε άλλο Πρωτάθλημα που διοργανώνει η ΚΟΠ, κατά 
τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου  2022-2023, εφόσον υπάρχει η 
γραπτή συγκατάθεση τόσο του Σωματείου/Ιδιωτικής Ακαδημίας όσο και η 
γραπτή δήλωση του γονέα/κηδεμόνα. 

Κάθε ομάδα θα δικαιούται μέχρι 2 (Δύο) Μεταγραφές Ποδοσφαιριστριών που 
αγωνίστηκαν σε άλλη ομάδα Κ13 ή σε οποιοδήποτε άλλο Πρωτάθλημα που 
διοργανώνει η ΚΟΠ, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου  2022-2023, 
εφόσον υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση τόσο του Σωματείου/Ιδιωτικής 
Ακαδημίας όσο και η γραπτή δήλωση του γονέα/κηδεμόνα.  

 

Κανονισμοί Παιγνιδιού  
 Θα αγωνίζονται 7 ποδοσφαιρίστριες ανά Ομάδα (7Χ7). Μία από τις 7 

ποδοσφαιρίστριες (ανά ομάδα) που θα αγωνίζεται θα είναι η 
τερματοφύλακας.  

 Διάρκεια αγώνων: 60’ λεπτά (2x30’) εξαιρουμένης της οποιασδήποτε 
καθυστέρησης την οποία θα ήθελε να κρατήσει ο διαιτητής κατά την 
απόλυτη αυτού κρίση. Μεταξύ των δυο ημιχρόνων θα υπάρχει διάλειμμα 
10 λεπτών.  

 Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει εγγεγραμμένες στο μητρώο ΚΟΠ 10 
ποδοσφαιρίστριες τουλάχιστον.  

 Μέσα στο αγωνιστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται τουρνουά 
ποδοσφαίρου όπου οι ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά.  

 Θα ισχύουν οι κανονισμοί Grassroots.  

 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.   

 Στο Πρωτάθλημα δεν θα υπάρχει βαθμολογία.  

 

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. 

 

Αντικατάσταση Ποδοσφαιριστριών  
Κάθε ομάδα θα δικαιούται απεριόριστες αλλαγές κατά την διάρκεια του αγώνα.  
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Προπονητικό Δίπλωμα 
Προπονητής ομάδας του Πρωταθλήματος θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον 
Δίπλωμα προπονητή UEFA C 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.   

 

Δελτίο Υγείας 
Οι ποδοσφαιρίστριες θα πρέπει να κατέχουν Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ 
(Πρωτότυπο) ή Ιατρική Βεβαίωση (Πρωτότυπη), εκδομένη ΜΕΤΑ από τις 15 
Αυγούστου 2022, από Γιατρό (Παιδίατρο ή Παθολόγο), που να τους 
επιτρέπεται η συμμετοχή στo Πρωτάθλημα.  
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III. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Κ-15 (9 v 9) 
 

Γενικά   
Όλα τα ΕΞΟΔΑ του Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ-15 2022-2023 που αφορούν 
διαιτησία, μίσθωση γηπέδων, ιατρικά έξοδα, υπηρεσίες Επαρχιακών 
Υπευθύνων και όποια άλλα έξοδα τυχόν προκύψουν θα τα επωμιστεί η 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. 

Επιπλέον, η κάθε ομάδα που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα και τηρεί όλες τις 
πιο κάτω προϋποθέσεις θα χορηγείτε με 1800 ευρώ.  

Συμμετοχή Ομάδων  
Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες Σωματείων 
A΄, Β΄, Γ ΄ και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, ομάδες που είναι εγγεγραμμένες 
στο Ειδικό Μητρώο Σωματείων  ΚΟΠ (Σωματεία FUTSAL και Γυναικείου), 
ομάδες Ιδιωτικών Ακαδημιών Κύπρου, και Ιδιωτικά σχολεία, εφόσον 
εγγράψουν κανονικά ποδοσφαιρίστριες στην δύναμη τους.  

Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν όσες ομάδες επιθυμούν σε κάθε ηλικία.  

Συμμετοχή Ποδοσφαιριστριών στο Πρωτάθλημα  
 Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ15 δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν 

κορίτσια γεννηθέντα το 2008, 2009, 2010 και 2011. 

 Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ15, δίδεται κατ’ εξαίρεση δικαίωμα 
συμμετοχής δύο (2) ποδοσφαιριστριών που γεννήθηκαν το 2007 και δύο 
(2) ποδοσφαιριστριών που γεννήθηκαν το 2012.  

 Η κάθε ομάδα θα μπορεί να έχει στο δυναμικό της απεριόριστο αριθμό 
ποδοσφαιριστριών που γεννήθηκαν το 2007 και το 2012 αλλά θα 
μπορούν να αγωνίζονται ταυτόχρονα μόνο δύο (2) στην 9αδα. 

 Θα μπορεί να αγωνιστεί άλλη ποδοσφαιρίστρια του 2007 ή του 2012 όταν 
γίνει αντικατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς του παιχνιδιού.  

Σύστημα Διεξαγωγής των Πρωταθλημάτων  
Η κατηγοριοποίηση και τρόπος διεξαγωγής του εν λόγω Πρωταθλήματος  
εναπόκειται στον αριθμό συμμετεχόντων.  

Διαιτησία 
Για κάθε αγώνα Πρωταθλήματος ή Fun Day θα ορίζονται από την Επιτροπή 
Διαιτησίας δύο Διαιτητές από τα ονόματα Διαιτητών που είναι εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο διαιτητών της ΚΟΠ. 

Στάδια Διεξαγωγής  
Οι αγώνες θα διεξάγονται σε 3 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. 
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Εγγραφές ποδοσφαιριστριών  
Οι Ομάδες θα μπορούν να εγγράφουν νέες ποδοσφαιρίστριες εκδίδοντας σε 
αυτές Κάρτα Ποδοσφαιρίστριας ΚΟΠ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής 
περιόδου 2022-2023.  

Μεταγραφές ποδοσφαιριστριών  
Μπορούν να μεταγράφονται ποδοσφαιρίστριες που δεν αγωνίστηκαν σε άλλη 
ομάδα Κ15 ή σε οποιοδήποτε άλλο Πρωτάθλημα που διοργανώνει η ΚΟΠ, κατά 
τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου  2022-2023, εφόσον υπάρχει η 
γραπτή συγκατάθεση τόσο του Σωματείου/Ιδιωτικής Ακαδημίας όσο και η 
γραπτή δήλωση του γονέα/κηδεμόνα. 

Κάθε ομάδα θα δικαιούται μέχρι 2 (Δύο) Μεταγραφές Ποδοσφαιριστριών που 
αγωνίστηκαν σε άλλη ομάδα Κ15 ή σε οποιοδήποτε άλλο Πρωτάθλημα που 
διοργανώνει η ΚΟΠ, κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου  2022-2023, 
εφόσον υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση τόσο του Σωματείου/Ιδιωτικής 
Ακαδημίας όσο και η γραπτή δήλωση του γονέα/κηδεμόνα.  

 

Κανονισμοί Παιγνιδιού  
 Θα αγωνίζονται 9 ποδοσφαιρίστριες ανά Ομάδα (9Χ9). Μία από τις 9 

ποδοσφαιρίστριες (ανά ομάδα) που θα αγωνίζεται θα είναι η 
τερματοφύλακας.  

 Διάρκεια αγώνων: 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 
10 λεπτών.  

 Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει εγγεγραμμένες στο μητρώο ΚΟΠ 12 
ποδοσφαιρίστριες τουλάχιστον.  

 Μέσα στο αγωνιστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται τουρνουά 
ποδοσφαίρου όπου οι ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά.  

 Θα ισχύουν οι κανονισμοί Grassroots.  

 Θα  ισχύει το off side.  

 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.   

 Στο Πρωτάθλημα θα υπάρχει βαθμολογία.  

 

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. 

 

Αντικατάσταση Ποδοσφαιριστριών  
Κάθε ομάδα θα δικαιούται απεριόριστες αλλαγές κατά την διάρκεια του αγώνα.  
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Προπονητικό Δίπλωμα 
Προπονητής ομάδας του Πρωταθλήματος θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον 
Δίπλωμα προπονητή UEFA C 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.   

 

Δελτίο Υγείας 
Οι ποδοσφαιρίστριες θα πρέπει να κατέχουν Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ 
(Πρωτότυπο) ή Ιατρική Βεβαίωση (Πρωτότυπη), εκδομένη ΜΕΤΑ από τις 15 
Αυγούστου 2022, από Γιατρό (Παιδίατρο ή Παθολόγο), που να τους 
επιτρέπεται η συμμετοχή στo Πρωτάθλημα.  
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IV. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ McDonald’s Κ-18  
 

Γενικά  
Κάθε Ομάδα, Σωματείο ή Ιδιωτική ακαδημία που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα 
Κοριτσιών McDonald’s Κ18 και τηρεί επίσης τους πιο πάνω κανονισμούς θα 
χορηγείτε με 5000 ευρώ από την ΚΟΠ, νοουμένου ότι συμμετάσχει και στις 2 
φάσεις του Πρωταθλήματος.  

Σε περίπτωση που η προπονήτρια της ομάδας Κ18 είναι γυναίκα, τότε η 
χορηγία θα είναι 6000 ευρώ.  

Όλα τα ΕΞΟΔΑ του Πρωταθλήματος McDonald’s Κ18 Κοριτσιών ΚΟΠ 2022-
2023 που αφορούν διαιτησία, μίσθωση γηπέδων, ιατρικά έξοδα, υπηρεσίες  
Επαρχιακών Υπευθύνων και όποια άλλα έξοδα τυχόν προκύψουν θα τα 
επωμιστεί η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου μόνο για την Α’ Φάση του 
Πρωταθλήματος που θα είναι 9Χ9. 

Στην Β’ Φάση, όπου το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί 11 Χ 11, η ΚΟΠ θα καλύψει 
τα έξοδα διαιτησίας μόνο. Η μίσθωση γηπέδου και τα ιατρικά έξοδα, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα έξοδα προκύψουν, θα τα αναλαμβάνουν οι ομάδες. 

 

Συμμετοχή Ομάδων 
Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες Σωματείων 
A΄, Β΄, Γ ΄ και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, ομάδες που είναι εγγεγραμμένες 
στο Ειδικό Μητρώο Σωματείων  ΚΟΠ (Σωματεία FUTSAL και Γυναικείου), 
ομάδες Ιδιωτικών Ακαδημιών Κύπρου, εφόσον εγγράψουν κανονικά 
ποδοσφαιρίστριες στην δύναμη τους.  

Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν όσες ομάδες επιθυμούν σε κάθε ηλικία.  

 

Α’ Φάση Πρωταθλήματος (9 V 9) 

 

Συμμετοχή Ποδοσφαιριστριών  
 

 Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών McDonald’s Κ18 δικαίωμα συμμετοχής θα 
έχουν κορίτσια γεννηθέντα το 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009. 

 Κάθε ομάδα θα μπορεί να εγγράψει στο δυναμικό της απεριόριστο αριθμό 
ποδοσφαιριστριών που γεννήθηκαν το 2004, αλλά θα μπορούν να 
αγωνίζονται μόνο δύο (2) Ποδοσφαιρίστριες στην 9αδα της. 

 Θα μπορεί να αγωνιστεί άλλη ποδοσφαιρίστρια που γεννήθηκε του 2004 
όταν γίνει αντικατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς του παιχνιδιού.  

 Κάθε ομάδα θα μπορεί να εγγράψει στο δυναμικό της απεριόριστο αριθμό 
ποδοσφαιριστριών που γεννήθηκαν το 2009, αλλά θα μπορούν να 
αγωνίζονται μόνο δύο (2) Ποδοσφαιρίστριες στην 9αδα της. 

 Θα μπορεί να αγωνιστεί άλλη ποδοσφαιρίστρια που γεννήθηκε το 2009 
όταν γίνει αντικατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς του παιχνιδιού.  
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Σύστημα Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος 
Η κατηγοριοποίηση και τρόπος διεξαγωγής του εν λόγω Πρωταθλήματος  
εναπόκειται στον αριθμό συμμετεχόντων.  

 

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. 

 

Στάδια Διεξαγωγής  
Οι αγώνες θα διεξάγονται σε 3 γήπεδα FUTSAL ενωμένα σε 1.  

Όλα τα γήπεδα θα εγκρίνονται από την ΚΟΠ και αφορούν γήπεδα που 
χρησιμοποιούνται για τους αγώνες πρωταθλημάτων Grassroots. 

 

Στο Πρωτάθλημα δεν θα υπάρχει βαθμολογία.  

 

Κανονισμοί Παιγνιδιού  
 

 Θα αγωνίζονται 9 ποδοσφαιρίστριες ανά Ομάδα (9Χ9). Μία από τις 9 
ποδοσφαιρίστριες (ανά ομάδα) που θα αγωνίζεται θα είναι η 
τερματοφύλακας.  

 Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει εγγεγραμμένες στο μητρώο ΚΟΠ 
τουλάχιστον 16 ποδοσφαιρίστριες.  

 Διάρκεια αγώνων: 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 
10 λεπτών.  

 Το Πρωτάθλημα θα είναι βαθμολογούμενο.  

 Η μπάλα που θα χρησιμοποιείται σε όλους τους αγώνες θα είναι No. 5. 

 Θα  ισχύει ο κανονισμός του off side και  θα υπάρχουν κίτρινες και 
κόκκινες  κάρτες.  

 Για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα θα καταγγέλλεται η 
ποδοσφαιρίστρια και ο/η προπονητής/τρια και θα αποφασίζει η 
Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ.  

 Οι αγώνες θα διαιτητεύονται από 2 διαιτητές. 

 Το παιχνίδι ενδέχεται να μην ξεκινήσει ή να συνεχιστεί εάν υπάρχουν 
λιγότερες από 7 ποδοσφαιρίστριες σε μια ομάδα. 
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Εγγραφές ποδοσφαιριστριών  
Οι Ομάδες θα μπορούν να εγγράφουν νέες ποδοσφαιρίστριες εκδίδοντας σε 
αυτές Κάρτα Ποδοσφαιρίστριας ΚΟΠ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής 
περιόδου 2022-2023.  

 

Μεταγραφές ποδοσφαιριστριών  
Μπορούν να μεταγράφονται ποδοσφαιρίστριες σε άλλη ομάδα Κ18, κατά τη 
διάρκεια της Α’ Φάσης, εφόσον υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση τόσο του 
Σωματείου/Ιδιωτικής Ακαδημίας όσο και η γραπτή δήλωση του 
γονέα/κηδεμόνα. 

 

Αντικατάσταση Ποδοσφαιριστριών  
Κάθε ομάδα θα δικαιούται έξι (6) αντικαταστάσεις ποδοσφαιριστριών 
κατά την διάρκεια του αγώνα, με 3 διακοπές ανά ημίχρονο. 

 

Προπονητικό Δίπλωμα 
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.   

 

Δελτίο Υγείας 
Οι ποδοσφαιρίστριες θα πρέπει να κατέχουν Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ 
(Πρωτότυπο).  

 

Ι.  Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κοριτσιών McDonald’s K-18  

    (11 v 11) – B’ Φάση  

1. Συμμετοχή Ομάδων  

Η δήλωση συμμετοχής των ομάδων στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών Κ-18 είναι 
προαιρετική. Ομάδα όμως που δηλώνει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα θα είναι 
υποχρεωμένη να συμμετάσχει σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος. Σε 
περίπτωση ομάδας που ενώ έχει δηλώσει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα  
ακολούθως δεν λάβει μέρος σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος για 
οποιοδήποτε λόγο, η ομάδα θα παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή. 
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Στο Πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες Σωματείων A΄, Β΄, Γ ΄ 
και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, ομάδες που είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό 
Μητρώο Σωματείων  ΚΟΠ (Σωματεία FUTSAL και Γυναικείου) και ομάδες 
Ιδιωτικών Ακαδημιών Κύπρου, εφόσον εγγράψουν κανονικά 
ποδοσφαιρίστριες στην δύναμη τους.  

 

2. Σύστημα Διεξαγωγής Πρωταθλήματος  

Η κατηγοριοποίηση και τρόπος διεξαγωγής του εν λόγω Πρωταθλήματος  
εναπόκειται στον αριθμό συμμετεχόντων.  

Το Πρωτάθλημα θα είναι βαθμολογούμενο. 

 

3. Έδρα Ομάδας 

Οι αγώνες των Πρωταθλημάτων θα γίνονται σε γήπεδα κανονικών 
διαστάσεων και θα δηλώνονται από τα σωματεία. Όλα τα γήπεδα θα πρέπει 
να εγκρίνονται από την ΚΟΠ. 

 

4. Μη διάθεση Σταδίου 

1.  Στην περίπτωση που το στάδιο όπου θα διεξαχθεί ένας αγώνας δεν είναι 
για οποιαδήποτε αιτία διαθέσιμο στην καθορισμένη μέρα και ώρα, τότε 
ο αγώνας θα θεωρείται ότι δεν διεξάχθηκε με υπαιτιότητα της  
γηπεδούχου ομάδας. Σε τέτοια περίπτωση ο αγώνας κατακυρώνεται  
υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας με αποτέλεσμα 3-0 υπέρ της. 

 
2.  Σε περίπτωση που πρόκειται να διεξαχθούν οποιαδήποτε έργα στο  

στάδιο συμπεριλαμβανομένης της φύτευσης χλοοτάπητα, το σωματείο 
θα πρέπει να ειδοποιήσει γραπτώς την ΚΟΠ, ένα μήνα πριν την έναρξη 
των εργασιών, καθορίζοντας και εναλλακτική έδρα. Αγώνας που δεν διε-
ξάγεται λόγω μη έγκαιρης ειδοποίησης για έργα που θα διεξαχθούν στο 
στάδιο κατακυρώνεται υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας με αποτέλεσμα 
3-0 υπέρ της.  

 
3.  Σε περίπτωση που καθορίζεται εναλλακτική έδρα, τούτη θα πρέπει να 

τύχει της έγκρισης της Επιτροπή Γυναικείου Ποδοσφαίρου, να είναι  
στάδιο που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την  
παρούσα προκήρυξη και να έχει εγκριθεί για αγώνες του Πρωταθλήμα-
τος. 
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5. Φύλλο Αγώνα  

 

1. Η συμπλήρωση του φύλλου αγώνα θα γίνεται χειρόγραφα και η 
εκάστη ομάδα θα πρέπει να συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
1.1. Το ονοματεπώνυμο, τυχόν υποκοριστικό, τον αριθμό δελτίου  

ταυτότητας ΚΟΠ και τον σταθερό αριθμό της φανέλας μέχρι και 
23 ποδοσφαιριστριών. 

 
1.2. Οι αριθμοί στις φανέλες των ποδοσφαιριστριών θα πρέπει να  

αντιστοιχούν με τους αριθμούς που έχουν καταγραφεί στο Φύλλο 
Αγώνα.  

 
1.3. Στο Φύλλο Αγώνα θα πρέπει να σημειώνεται υποχρεωτικά ποια 

ποδοσφαιρίστρια είναι η αρχηγός της ομάδας και ποιες οι  
τερματοφύλακες.  

 
1.4. Οι πρώτες στη σειρά 11 ποδοσφαιρίστριες που καταγράφονται 

στο Φύλλο Αγώνα θα πρέπει υποχρεωτικά να ξεκινήσουν τον  
αγώνα και θα θεωρούνται ως οι βασικές ποδοσφαιρίστριες. Οι  
υπόλοιπες ποδοσφαιρίστριες (μέχρι 12) θα θεωρούνται ως  
αναπληρωματικές. 

 
1.5. Τα ονόματα και την ιδιότητα, μέχρι και 8 ατόμων οι οποίοι και θα 

δικαιούνται να κάθονται στον πάγκο της κάθε ομάδας υποδεικνύ-
οντας ξεχωριστά τον/την ιατρό της ομάδας, τον/την προπο-
νητή/τρια και τον/την βοηθό προπονητή/τρια, τα οποία πρέπει να 
είναι περασμένα από το σωματείο και στο σύστημα COMET. 

 
1.6. Η ομάδα που αγωνίζεται στην έδρα της οφείλει να καταγράψει επί 

του Φύλλου Αγώνα το όνομα και τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας 
του/της γυμνασιάρχου, του/της ιατρού του αγώνα και των τραυ-
ματιοφορέων. 

 
1.7. Οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να παραδίδουν τα Φύλλα Α-

γώνα στον διαιτητή 30 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. 
 

1.8. Αν το Φύλλο Αγώνα δεν παραδοθεί μέσα στα χρονικά πλαίσια που 
καθορίζονται πιο πάνω, το θέμα θα παραπέμπεται στην Δικαστική 
Επιτροπή για επιβολή ποινής. 

 
1.9. Το Φύλλο Αγώνα θα πρέπει να συντάσσεται πλήρως και σύμφωνα με 

τις εκάστοτε υποδείξεις της ΚΟΠ και /ή της Επιτροπής Διαιτησίας.  
 

1.10.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή αμφιβολίας αναφορικά με 
την συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνα, ο/η Διαιτητής θα επιλύει την 
διαφορά ή την διαφωνία τελεσίδικα.  

1.11.   Μετά την λήξη του αγώνα ο/η Διαιτητής οφείλει να συμπληρώνει στο  
    Φύλλο Αγώνα τα ακόλουθα στοιχεία, 
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1.12.  Την ακριβή ώρα έναρξης και λήξης του αγώνα. 
 
1.13. Τον αριθμό τερμάτων που πέτυχε η κάθε ομάδα εναντίον της  

    αντιπάλου της.  
 
1.14.  Τις τυχόν παρατηρήσεις του/της Διαιτητή, το ονοματεπώνυμο και τον 

αριθμό δελτίου ταυτότητας ΚΟΠ και φανέλας των ποδοσφαιριστριών 
που έχουν παρατηρηθεί ή αποβληθεί από τον αγώνα, το παράπτωμα 
για το οποίο παρατηρήθηκαν ή αποβλήθηκαν και /ή την αιτιολογία 
της παρατήρησης ή της αποβολής τους. 

 
1.15.  Τις τυχόν καταγγελίες του/της Διαιτητή, Βοηθού Διαιτητή εναντίον  

μέλους διοίκησης Σωματείου, μέλους σώματος της Ομοσπονδίας, 
Ποδοσφαιρίστριας ή Προπονητή/τριας ή οποιουδήποτε άλλου ή  
άλλων για παραπτώματα ή αντιαθλητική συμπεριφορά που έγιναν 
πριν την έναρξη και /ή κατά την διάρκεια και /ή μετά το τέλος του 
αγώνα. 

 
 1.16.   Το Φύλλο Αγώνα πρέπει να συντάσσεται και στις περιπτώσεις που ο 

αγώνας δεν διεξάγεται για οποιοδήποτε λόγο πέραν της αναβολής  
αγώνα μετά από απόφαση της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου. 

 
1.17. Σε περίπτωση καταγγελιών ομάδων ή ατόμων, επιτρέπεται στην  

Επιτροπή Γυναικείου Ποδοσφαίρου ή τον Πειθαρχικό Εισαγγελέα να 
ζητήσει διευκρινίσεις και ή πρόσθετη έκθεση από το/τη Διαιτητή και 
ο/η Διαιτητής οφείλει να ανταποκριθεί μέσα στα χρονικά πλαίσια που 
θα του/της καθορίσει η Επιτροπή Γυναικείου Ποδοσφαίρου ή ο  
Πειθαρχικός Εισαγγελέας.  

 
1.18.   Το Φύλλο Αγώνα πρέπει να αποστέλλεται από τον διαιτητή στη ΚΟΠ 

μέχρι και 48 ώρες μετά τον αγώνα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
 

1.19. Παράλειψη ολοκλήρωσης του Φύλλου Αγώνα ή της έκθεσης  
επεισοδίων στην ΚΟΠ έγκαιρα δεν επηρεάζει ούτε την εγκυρότητα 
τους ούτε το κύρος οποιασδήποτε καταγγελίας του/της Διαιτητή είτε 
εναντίον ποδοσφαιρίστριας είτε εναντίον οποιουδήποτε άλλου ή  
άλλων. 

 
1.20.   Σε περίπτωση που ο/η Διαιτητής δεν ολοκληρώσει έγκαιρα το Φύλλο 

Αγώνα στην ΚΟΠ και όπως προβλέπεται πιο πάνω θα παραπέμπεται 
στην Δικαστική Επιτροπή για κυρώσεις αποκλεισμού από αγώνες. 

 
1.21. Η ΚΟΠ με εγκύκλιο μπορεί να καθορίσει και άλλους τρόπους  

αποστολής του Φύλλου Αγώνα ή των λεπτομερειών που  
αναγράφονται σ’ αυτό.  

 
     1.22. Απαγορεύεται η είσοδος στους παράγοντες στα αποδυτήρια των  

διαιτητών. Οι διαιτητές είναι υπόχρεοι να αναφέρουν στο Φύλλο Αγώνα 
ποιοι/ποιες εισήλθαν  εντός των αποδυτηρίων. Παράβαση του άρθρου 
αυτού συνεπάγεται την παραπομπή του γηπεδούχου σωματείου αλλά 
και του παραβάτη στην Δικαστική Επιτροπή για επιβολή ποινής. 
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6. Πρόσωπα που δικαιούνται παραμονής στον Αγωνιστικό χώρο 

1 Μέσα στον αγωνιστικό χώρο πριν, κατά τη διάρκεια των αγώνων, και 
μετά τη λήξη τους, επιτρέπεται η παραμονή μόνο στα πιο κάτω  
πρόσωπα: 

 
1.2  Στις ποδοσφαιρίστριες της κάθε ομάδας που αναγράφονται στο Φύλλο 

Αγώνα. 
 
2.2. Στον/Στην γιατρό του αγώνα και σε ένα/μία γιατρό από κάθε ομάδα. 
 
2.3. Σε ένα/μία προπονητή/τρια κάθε ομάδας ή στον/στην εκτελών χρέη 

προπονητή/τρια. 
 
2.4. Σε ένα/μία βοηθό προπονητή/τρια ή στον/στην εκτελών χρέη βοηθού 

προπονητή/τρια. 
 
2.5. Σε άλλα πέντε άτομα, τα οποία θα ανήκουν υποχρεωτικά στο τεχνικό 

τμήμα της ομάδας. Στα άτομα αυτά, μπορούν να συμπεριληφθούν αν 
επιθυμεί η ομάδα ο/η Έφορος και/ή ο/ή Αρχηγός του ποδοσφαιρικού 
τμήματος. Απαγορεύεται ρητά να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο 
άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Σωματείων και/ή απαγορεύ-
εται να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο οποιοδήποτε άλλο άτομο που 
δεν καθορίζεται ρητά με την παρούσα.  

 
2.6. Στο/Στη Γυμνασίαρχο του αγώνα. 
 
2.7. Στους επίσημους φωτογράφους επισήμων πρακτορείων τύπου δεδο-

μένου ότι περιορίζονται σε συγκεκριμένους χώρους  και δεδομένου ότι 
έχουν υποβάλει τα διαπιστευτήρια τους προς την γηπεδούχο ομάδα και 
την ΚΟΠ. 

 
2.8. Απαγορεύεται ρητά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο οποτεδήποτε,  

δημοσιογράφων οποιουδήποτέ ΜΜΕ πέραν των  φωτογράφων. 
 
2.9. Στους/Στις Διαιτητές και τον/την Παρατηρητή του αγώνα. 
 
 

7.  Κύρια Μέρα Διεξαγωγής Αγώνων 

Σαν κύρια μέρα διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται το Σάββατο. 

Οι ομάδες πιθανόν να δώσουν επίσημους αγώνες πέραν του Σαββάτου. 
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ΙΙ. Κανονισμοί Παιγνιδιού 

1. Διάρκεια αγώνων: 80’ λεπτά (2 Χ 40’) 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. 

 

2. Θα επιτρέπεται η αντικατάσταση μέχρι και πέντε (5) ποδοσφαιριστριών 
από την κάθε ομάδα κατά την διάρκεια του αγώνα. 

 

3.  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. 

 

4.  Απαγορεύεται η συμμετοχή στον ίδιο αγώνα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή 
που έχει αντικατασταθεί. 

 

5.   Σε περίπτωση τραυματισμού ποδοσφαιριστή κατά το δεύτερο ημίχρονο η 
αντικατάσταση εμπίπτει στις 5 δικαιούμενες και ο αριθμός διακοπών θα 
μειώνεται αναλόγως. 

 

6.   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.  

 

7. 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 τις ποδοσφαιρίστριες.  

  

8.  Η μπάλα που θα χρησιμοποιείται σε όλους τους αγώνες θα είναι No. 5. 

 

9.  Θα  ισχύει ο κανονισμός του off side και θα υπάρχουν κίτρινες και κόκκινες  
κάρτες.  
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ΙΙΙ. Δικαίωμα Ποδοσφαιριστριών να Αγωνίζονται  

1. Οι ποδοσφαιρίστριες για να έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται πρέπει 
απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ποδοσφαιριστριών της 
ΚΟΠ και να κατέχουν Δελτίο Υγείας του ΚΟΑ (Πρωτότυπο).  

 

2. Μία ποδοσφαιρίστρια, θα μπορεί να αγωνιστεί μέχρι και σε δύο αγώνες το 
ίδιο Σαββατοκύριακο με την προϋπόθεση ότι μόνον ο ένας εκ των δύο 
αγώνων που θα συμμετάσχει, θα είναι σε Πρωτάθλημα 11 V 11.  

 

3.  Στο Πρωτάθλημα Κοριτσιών McDonald’s Κ18 δικαίωμα συμμετοχής θα 
έχουν κορίτσια γεννηθέντα το 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009. 

 

4. Κάθε ομάδα θα μπορεί να εγγράψει στο δυναμικό της απεριόριστο αριθμό 
ποδοσφαιριστριών που γεννήθηκαν το 2004, αλλά θα μπορούν να 
αγωνίζονται μόνο δύο (2) Ποδοσφαιρίστριες στην 11αδα της.  

 

5. Θα μπορεί να αγωνιστεί άλλη ποδοσφαιρίστρια που γεννήθηκε του 2004 
όταν γίνει  αντικατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς του παιχνιδιού.  

 

6. Κάθε ομάδα θα μπορεί να εγγράψει στο δυναμικό της απεριόριστο αριθμό 
ποδοσφαιριστριών που γεννήθηκαν το 2009, αλλά θα μπορούν να 
αγωνίζονται μόνο δύο (2) Ποδοσφαιρίστριες στην 11αδα της. 

 

7.  Θα μπορεί να αγωνιστεί άλλη ποδοσφαιρίστρια που γεννήθηκε το 2009 όταν 
γίνει αντικατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς του παιχνιδιού.  

 

8. Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει εγγεγραμμένες στο μητρώο ΚΟΠ τουλάχιστον  
    16 (δεκαέξι) ποδοσφαιρίστριες. 

 

7.   Εγγραφές ποδοσφαιριστριών  
Οι Ομάδες θα μπορούν να εγγράφουν νέες ποδοσφαιρίστριες εκδίδοντας 
σε αυτές Κάρτα Ποδοσφαιρίστριας ΚΟΠ, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023.  

 

8.   Μεταγραφές ποδοσφαιριστριών  
1.   Μπορούν να μεταγράφονται ποδοσφαιρίστριες που δεν αγωνίστηκαν σε 

άλλη ομάδα Κ18 ή στο Πρωτάθλημα Γυναικών, κατά τη διάρκεια της 
ποδοσφαιρικής περιόδου 2022-2023, με βάση τους Κανονισμούς 
Εγγραφών και Μεταγραφών ποδοσφαιριστριών, μόνο εντός της 
μεταγραφικής περιόδου 1 Ιανουαρίου 2023 – 31 Ιανουαρίου 2023. 
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2. Κάθε ομάδα θα δικαιούται μέχρι 2 (Δύο) Μεταγραφές Ποδοσφαιριστριών 
που αγωνίστηκαν σε άλλη ομάδα Κ18 ή στο Πρωτάθλημα Γυναικών, 
κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου  2022-2023, με βάση τους 
Κανονισμούς Εγγραφών και Μεταγραφών ποδοσφαιριστριών, μόνο 
εντός της μεταγραφικής περιόδου 01 Ιανουαρίου 2023 – 31 Ιανουαρίου 
2023. 

  

ΙV. Προπονητικό Δίπλωμα 
 

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.   

 

V. Γενικά 

 

1. Η σειρά των αγώνων στο Πρωτάθλημα θα ορίζεται με κλήρωση, ή άλλως 
πως, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου, 
πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος.  

2. Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη θα ισχύει η Προκήρυξη 
Πρωταθλήματος Γυναικών 2022/23.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα θα καταγγέλλεται η ποδοσφαιρίστρια 
και ο/η προπονητής/τρια και θα αποφασίζει η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ.  

6. Αγώνας ενδέχεται να μην ξεκινήσει ή και να διακοπεί από τον/την διαιτητή σε 
περίπτωση που για μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες παραμένουν με λι-
γότερες από 7 ποδοσφαιρίστριες στον αγώνα σαν αποτέλεσμα αποβολών ή 
τραυματισμών. Ο αγώνας θα κατακυρώνεται κατά της υπαίτιας ομάδας με 
σκορ 3-0 εναντίον της εκτός αν το αποτέλεσμα αυτό την βολεύει οπότε θα 
ισχύει το αποτέλεσμα κατά την στιγμή της διακοπής. 

 


