
 

 εγκύκλιος για πρωταθλήματα 2017 2018  

 

 
 
 
 
Ημερομηνία ……………………………….      
  
 
Το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ λαμβάνοντας υπόψη:  

• τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 
Ομοσπονδίας που συνήλθε στις ……….  και της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης στις ………….  

• τη Ενιαία Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Ομοσπονδιών Μελών 
ΣΤΟΚ 2017/2018 και τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του 
παρέχονται μέσα από αυτή, 

 
εκδίδει την ακόλουθη εγκύκλιο σχετικά με την διεξαγωγή των 
πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 
2017--2018. 

     
1Α.  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Α΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    

1. Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας  
καθορίζεται το Σ/Κ ….-.…/…./2017  

2. Στο πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος οι ακόλουθες δώδεκα (12) 
ομάδες:  

• ΚΟΛΩΝΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F .C. 

• Α. Ε. ΚΟΥΚΛΙΩΝ F .C.  

• ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ  

• ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΥ  

• Κ. Ν. ΑΡΜΟΥ  

• Α. Σ. ΜΑΝΔΡΙΩΝ  

• Α. Ε. ΑΜΠΕΛΙΤΗΣ  

• ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ Β 2015  

• ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΕΛΠΙΔΑ  

• ST. GEORGES F.C.  
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• ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ    

• ΠΑΣ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ  
 

 
3. Οι τρεις (3)  τελευταίοι της τελικής βαθμολογίας θα 

υποβαθμίζονται στη Β΄ Κατηγορία για την ποδοσφαιρική περίοδο 
2018--2019.  

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για προνομιούχα θέση ισχύουν τα 
κριτήρια κατάταξης όπως αναφέρονται στη Ενιαία Προκήρυξη 
Πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών μελών της ΣΤΟΚ. 
Προνομιούχες θεωρούνται οι πιο κάτω θέσεις: 

• 1η και 2η και 3η της τελικής βαθμολογίας. 

• Θέση για αποφυγή διαβάθμισης στη Β΄ Κατηγορία.  
5. Στα στάδια που θα διεξάγονται οι αγώνες πρέπει να 

διαθέτουν επαρκή και κατάλληλο χλοοτάπητα είτε φυσικό 
είτε τεχνητό για την διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου και ο 
αγωνιστικός χώρος να είναι ομαλός, να είναι περιφραγμένα, 
να διαθέτουν αποδυτήρια για τις δύο ομάδες και τους 
διαιτητές και να διαθέτουν αποχωρητήρια για τους θεατές. 

 
 
1Β.  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Β΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  
 

6. Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας  
καθορίζεται το Σ/Κ  ….-.…/…./2017.  

 
7. Στο πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος οι ακόλουθες ……….(…) 

ομάδες: 

• ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΑΛΑΣ  

• Α.Σ. ΚΙΣΣΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ  

• Α.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΦΟΥ 

• Α.Ε.Ν. ΤΙΜΗΣ  

• ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΘΕΛΕΤΡΑΣ  

• ΠΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΦΟΥ  

• ΠΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΓΥΑΛΙΑΣ  
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• Α.Ε. ΠΑΝΑΓΙΑΣ  

• Κ.Ν. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΤΣΑΔΑΣ 

•   
 

 
8. Η πρωταθλήτρια ομάδα της τελικής βαθμολογίας θα 

προβιβάζεται στη Α΄ Κατηγορία για την ποδοσφαιρική περίοδο 
2017--2018.  

9. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για προνομιούχα θέση ισχύουν τα 
κριτήρια κατάταξης όπως αναφέρονται στη Ενιαία Προκήρυξη 
Πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών μελών της ΣΤΟΚ. 
Προνομιούχες θεωρούνται οι πιο κάτω θέσεις: 

• 1η και 2η και 3η της τελικής βαθμολογίας 
10. Στα στάδια που θα διεξάγονται οι αγώνες πρέπει να 

διαθέτουν αποδυτήρια για τις δύο ομάδες και τους διαιτητές 
και να διαθέτουν αποχωρητήρια για τους θεατές. 
 

 
1Γ.  ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
 

11. Οι ποδοσφαιριστές που τιμωρήθηκαν με κόκκινη κάρτα ή 
άλλη ποινή από τη Δ.Ε. κατά την περσινή περίοδο ισχύει ή 
συνεχίζεται κατά την φετινή περίοδο. 

12. Ποδοσφαιριστής που συμπληρώνει τέσσερις κίτρινες 
κάρτες θα αποκλείεται από τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος 
της ομάδας του. Όταν συμπληρώσει έξι (6) κίτρινες αποκλείεται 
από τον αμέσως επόμενο αγώνα πρωταθλήματος. Για  κάθε  
κίτρινη  που δέχεται  μετά  θα  αποκλείεται από  τον επόμενο 
αγώνα πρωταθλήματος. 

13. Ποδοσφαιριστής που τιμωρείται με δεύτερη κίτρινη κάρτα 
στον ίδιο αγώνα και αποβάλλεται, αποκλείεται αυτόματα και από 
τον επόμενο προγραμματισμένο αγώνα της ομάδας του, 
ανεξάρτητα αν αυτός είναι αγώνας πρωταθλήματος ή κυπέλλου 
και ταυτόχρονα παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή.    

14. Ποδοσφαιριστής που τιμωρείται με κόκκινη κάρτα 
(αποβολή),  αποκλείεται αυτόματα και από τους δύο επόμενους 
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προγραμματισμένους αγώνες της ομάδας του, ανεξάρτητα αν 
αυτοί είναι αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου και ταυτόχρονα 
παραπέμπεται στη Δικαστική Επιτροπή. 

 
 
1Δ.  ΓΗΠΕΔΑ – ΑΝΑΒΟΛΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ  
 

15. Το κάθε σωματείο μπορεί να υποδείξει πριν από τη 
κλήρωση του Πρωταθλήματος μέρα διεξαγωγής για τους 
εντός έδρας αγώνες της ομάδας του για τις ακόλουθες 
επιλογές 

• Παρασκευή βράδυ 

• Σάββατο βράδυ 

• Κυριακή πρωί (11.00πμ) 

• Κυριακή βράδυ 

• Δευτέρα βράδυ  
16. Αγώνας που αναβάλλεται λόγω ακαταλληλότητας του 

γηπέδου διεξάγεται την αμέσως επόμενη Τετάρτη. 
17. Τα σωματεία υποχρεούνται να δηλώσουν το γήπεδο το 

οποίο θα χρησιμοποιούν ως έδρα για τους αγώνες τους. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί αλλαγή έδρας λόγω προβλήματος του 
γηπέδου θα δηλώνεται νέο γήπεδο για το υπόλοιπο της 
αγωνιστικής περιόδου. Αν υπάρξει πρόβλημα και με το νέο 
γήπεδο τότε το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ θα ορίζει γήπεδο για κάθε ένα 
από τους εναπομείναντες αγώνες του σωματείου.  

18. Σε περίπτωση που πριν από την έναρξη ενός αγώνα ο 
ιδιοκτήτης του γηπέδου δεν το παραχωρεί τότε το γηπεδούχο 
σωματείο υποχρεούται να υποδείξει στο διαιτητή άλλο γήπεδο 
για τη διεξαγωγή του αγώνα σε μικρή απόσταση από το ορισμένο 
γήπεδο και νοούμενου ότι υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος. 
Αρμόδιος για να αποφασίσει είναι ο διαιτητής η δε φιλοξενούμενη 
ομάδα είναι υπόχρεα να συμμορφωθεί με την απόφαση του 
διαιτητή.     

19. Για αναβολή ή μετάθεση αγώνα απαιτείται επιστολή από 
τα δύο ενδιαφερόμενα σωματεία και να υποβάλλεται έγκαιρα 
προς το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ. Την τελική απόφαση θα την 
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ανακοινώνει η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Α.Σ.Π. την Πέμπτη 
πριν από τον καθορισμένο αγώνα.  

20. Το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ θα εξετάζει κάθε πρόβλημα, αίτημα ή 
καταγγελία σωματείου εφ’ όσον υπάρχει επίσημη επιστολή από 
το Δ.Σ. του σωματείου αυτού. 

21. Ενστάσεις κατά του κύρους αγώνα πρέπει να 
υποβάλλονται εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών όπως 
προβλέπεται στη Ενιαία Προκήρυξη Πρωταθλημάτων των 
Ομοσπονδιών μελών της ΣΤΟΚ. Για την υποβολή ένστασης κατά 
του κύρους αγώνα καθορίζεται το παράβολο των  διακοσίων 
(200) Ευρώ.    

22. Για καταγγελία εναντίον διαιτητή από σωματείο καθορίζεται 
το παράβολο των διακοσίων (200)  Ευρώ.  

 
1Ε.  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Μετά το τέλος του πρωταθλήματος  θα βραβευθούν οι πιο κάτω: 
 
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

• ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΡΙΑ  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• ΤΡΙΤΑΘΛΗΤΡΙΑ  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

• ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  Α΄ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• 1ος  ΣΚΟΡΕΡ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• 2ος ΣΚΟΡΕΡ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• 3ος ΣΚΟΡΕΡ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• ΟΜΑΔΑ ΗΘΟΥΣ  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• Προπονητής Χρονιάς. Ο προπονητής θα αναδεικνύεται 
κατόπιν ψηφοφορίας στην  οποία θα συμμετέχουν όλα 
τα σωματεία της κατηγορίας. Η ψηφοφορία θα 
διενεργείται αμέσως μετά τη λήξη των αγωνιστικών 
υποχρεώσεων κάθε αγωνιστικής των ομάδων σε 
ειδικό έντυπο της Ομοσπονδίας. Τα σωματεία δεν 
μπορούν  να ψηφίζουν το δικό τους προπονητή.    
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• ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΗΘΟΥΣ (Ένας από κάθε ομάδα). Για 
τη βράβευση θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
βάσει των στατιστικών που των ποδοσφαιριστών της 
τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου.  

 
 
 
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

• ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΡΙΑ  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• ΤΡΙΤΑΘΛΗΤΡΙΑ  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

• ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  Β΄ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• 1ος  ΣΚΟΡΕΡ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• 2ος ΣΚΟΡΕΡ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• 3ος ΣΚΟΡΕΡ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• ΟΜΑΔΑ ΗΘΟΥΣ  Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

• Προπονητής Χρονιάς. Ο προπονητής θα αναδεικνύεται 
κατόπιν ψηφοφορίας στην  οποία θα συμμετέχουν όλα 
τα σωματεία της κατηγορίας. Η ψηφοφορία θα 
διενεργείται αμέσως μετά τη λήξη των αγωνιστικών 
υποχρεώσεων κάθε αγωνιστικής των ομάδων σε 
ειδικό έντυπο της Ομοσπονδίας. Τα σωματεία δεν 
μπορούν  να ψηφίζουν το δικό τους προπονητή.    

• ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΗΘΟΥΣ (Ένας από κάθε ομάδα) Για 
τη βράβευση θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
βάσει των στατιστικών που των ποδοσφαιριστών της 
τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου.  

 
2Α.  ΚΥΠΕΛΛΟ 2017/2018 
 
Για τη διεξαγωγή του κυπέλλου ΠΟΑΣΠ 2017/2018 ισχύουν τα πιο 
κάτω: 

• Στο θεσμό του κυπέλλου θα συμμετάσχουν όσες ομάδες Α΄ και 
Β΄ κατηγορίας δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την ημερομηνία που 
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θα καθορίσει το Δ.Σ. της ΠΟΑΣΠ και η οποία θα είναι 
τουλάχιστον δέκα μέρες πριν από τη διεξαγωγή της Α΄ φάσης.   

• Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του προγραμματισμού της ποδοσφαιρικής 
περιόδου. 

• Η κλήρωση των αγώνων θα γίνεται τη Δευτέρα πριν από τη 
διεξαγωγή αν είναι Σ/Κ ή τη προηγούμενη Πέμπτη αν αυτοί είναι 
ημέρα Τετάρτη.  

• Οι αγώνες είναι μονοί, διεξάγονται με το σύστημα νοκ άουτ στην 
έδρα της ομάδας που θα κληρωθεί πρώτη κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας. 

• Οι ομάδες θα χρεώνονται εξ ημισείας το συνολικό ποσό της 
διαιτησίας.  

• Ποδοσφαιριστής που χρεώνεται με δύο παρατηρήσεις (κίτρινες 
κάρτες) αποκλείεται από τον αμέσως επόμενο αγώνα της 
ομάδας του. 

• Ο Τελικός του Κυπέλλου θα διεξάγεται σε ημερομηνία και 
γήπεδο που θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.      

 
2Β.  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

 
Μετά το τέλος του κυπέλλου  θα βραβευθούν οι πιο κάτω: 

• Κυπελλούχος Ομάδα 

• Φιναλίστρια Ομάδα 

• Πρώτος σκόρερ 
     
 
3Α.  ΟΜΑΔΑ  ΗΘΟΥΣ 
 
Για την ανακήρυξη της  ομάδας ήθους  της ποδοσφαιρικής περιόδου 
2017—2018 (συμμετέχουν όλες οι ομάδες Α΄ & Β΄ Κατηγορίας) θα 
τηρηθεί ειδική βαθμολογία με βαθμούς ποινής που θα προέλθουν από 
τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου και οι οποίοι θα 
διαιρούνται δια τους αγώνες που διεξήγαγε η κάθε ομάδα. Ομάδα θα 
αποκλείεται από τη διεκδίκηση της θέσης αυτής στις εξής περιπτώσεις: 
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• δεν κατέρχεται να αγωνιστεί έστω και σε ένα αγώνα. 

• αποχωρεί από αγώνα ή διακόπτεται αγώνας εις βάρος της.  

• χρησιμοποιήσει αντικανονικά ποδοσφαιριστή. 

• καταδικαστεί από τη Δικαστική Επιτροπή για οιαδήποτε 
επεισόδια. 

• ο Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. ή ο προπονητής καταδικαστούν 
από τη Δικαστική Επιτροπή.  
 

Οι βαθμοί ποινής που θα χρεώνεται η κάθε ομάδα είναι οι εξής: 
 

ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 1  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΥΣ 
Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

15 

2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 3  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

20 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 5  ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

20 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 

10  ΣΟΒΑΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 30 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

15  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΔΡΑΣ 40 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ Δ.Ε. 1 
/€1 

 

   

 
Η ομάδα ήθους της ποδοσφαιρικής περιόδου θα χορηγείται από 
το ταμείο της Ομοσπονδίας με το ποσό των τετρακοσίων (400) 
Ευρώ και η ομάδα ήθους της άλλης κατηγορίας με το ποσό των 
διακοσίων (200) Ευρώ.   
 
 4Α.  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ  
 

1. Τα έξοδα διαιτησίας καθορίζονται σε εκατό σαράντα πέντε (145) 
Ευρώ για κάθε αγώνα. Ο διαιτητής θα αμείβεται πενήντα πέντε 
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(55) Ευρώ και οι βοηθοί από σαράντα πέντε (45) Ευρώ πλέον τα 
οδοιπορικά. 

2. Τα έξοδα των παρατηρητών καθορίζονται σε είκοσι πέντε (25) 
Ευρώ πλέον τα οδοιπορικά.  

3. Τα οδοιπορικά των διαιτητών και παρατηρητών θα χρεώνονται 
εξίσου σε όλα τα σωματεία που λαμβάνουν μέρος στο 
πρωτάθλημα 

4. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν λεφτά για τη 
διαιτησία για τον επόμενο αγώνα που έχουν στην έδρα τους. Το 
ποσό που πρέπει να καταθέτουν είναι τόσο όσο να καλύπτεται 
τουλάχιστον η διαιτησία του επόμενου αγώνα και πρέπει να 
κατατίθεται μέχρι τη Τετάρτη πριν από τον αγώνα. Σε περίπτωση 
που δεν κατατεθεί το ποσό και δεν υπάρχει το ανάλογο 
διαθέσιμο πιστωτικό του σωματείου στο ταμείο της 
Ομοσπονδίας, τότε το σωματείο θα αποστέλλεται στη δικαστική 
επιτροπή για επιβολή ποινής.    

5. Οι διαιτητές και παρατηρητές θα πληρώνονται από τον ταμία της 
Ομοσπονδίας κάθε τέλος του μηνός. Η παράδοση των φύλλων 
αγώνος και των εκθέσεων των παρατηρητών θα γίνεται το 
αργότερο μέχρι τη Δευτέρα και ώρα 10.00πμ. Σε περίπτωση που 
δεν το πράττουν θα τους επιβάλλεται αποκοπή από τις απολαβές 
τους ύψους είκοσι πέντε (25) Ευρώ   

6. Οι διαιτητές και παρατηρητές είναι υπόχρεοι να δηλώνουν  εάν 
είναι διαθέσιμοι να διαιτητεύσουν στην επόμενη αγωνιστική. Οι 
δηλώσεις να γίνονται στον εκτελεστικό γραμματέα της 
Π.Ο.Α.Σ.Π. κάθε Πέμπτη μέχρι τις 3.00μμ με μήνυμα στον αριθμό 
99437990 ή στο φαξ 26949073 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
της Ομοσπονδίας poaspafou@cytanet.com.cy  

7. Οι διαιτητές και παρατηρητές είναι υπόχρεοι να αναφέρουν το 
αποτέλεσμα του κάθε αγώνα αμέσως μετά τη λήξη του με 
τηλέφωνο ή μήνυμα στον αριθμό 99437990. Σε περίπτωση που 
δεν το πράττουν θα τους επιβάλλεται αποκοπή από τις απολαβές 
τους ύψους είκοσι πέντε (25) Ευρώ.  

 
 
 

mailto:poaspafou@cytanet.com.cy
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4Β . Διαιτητής Χρονιάς   
8. Με τη λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδου η Επιτροπή 

Διαιτησίας σε συνεργασία με το Δ.Σ του Σ.Δ. Πάφου θα 
προτείνουν προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ένα διαιτητή για 
βράβευση του ως <καλύτερος διαιτητής χρονιάς>  

 
Επισημαίνεται ότι η Ενιαία Προκήρυξη Πρωταθλημάτων των 
Ομοσπονδιών Μελών της ΣΤΟΚ οι κανονισμοί της Δ.Ε. ΠΟΑΣΠ, οι 
Πειθαρχικοί Κανονισμοί της ΚΟΠ, το πρόγραμμα πρωταθλήματος 
όπως προέκυψε μέσα από τη κλήρωση και οι αγωνιστικές ημερομηνίες  
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εγκυκλίου 
πρωταθλημάτων 2016 – 2017. 

 
 
 
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.  ΠΟΑΣΠ 

 
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΦΙΤΗΣ  

 
 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 


