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                                                          ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΛ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  2017-2018 

Η Επαρχιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Λεμεσού, έχοντας υπόψη τα Καταστατικά της ΚΟΠ, της 

ΣΤΟΚ και της ΕΠΟΛ, τους Γενικούς Κανονισμούς, τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων της ΚΟΠ, 

της ΣΤΟΚ και της ΕΠΟΛ, τους Διεθνείς Κανονισμούς FIFA και UEFA, τους Κανονισμούς 

Παιγνιδιού της IFAB, το άρθρο 8 του Μέρους ΙΙΙ της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ομοσπονδιών 

Μελών της ΣΤΟΚ της περιόδου 2017-2018, τα άρθρα 39, 40 και 41(2) των Κανονισμών 

Πρωταθλημάτων ΕΠΟΛ, την τελική βαθμολογική κατάταξη των Πρωταθλημάτων Α’ και Β’ 

Κατηγορίας της ΕΠΟΛ με το πέρας των ποδοσφαιρικών περιόδων 2016-2017, καθώς και την 

τελική βαθμολογική κατάταξη των Πρωταθλημάτων Ένταξης ΣΤΟΚ 2015, εκδίδει τους ακόλουθους 

συμπληρωματικούς Κανονισμούς Πρωταθλημάτων Α’ και Β’ Κατηγορίας για την ποδοσφαιρική 

περίοδο 2017 – 2018. 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ - ΟΜΑΔΕΣ: 

1.Η ΕΠΟΛ θα διεξάγει Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας με την συμμετοχή 11 ομάδων και Πρωτάθλημα 

Β’ Κατηγορίας με  τη συμμετοχή  10 ομάδων. 

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας της ΕΠΟΛ για την ποδοσφαιρική 

περίοδο 2017-2018 και υποχρεωτικά πρέπει να δηλώσουν γήπεδο περιφραγμένο για τους εντός 

έδρας αγώνες τους  είναι οι ακόλουθες: 

 1. ΑΕΠ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 

 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 3. ΑΠΟΠ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 4. ΑΠΕΠ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ 

 5. ΔΟΞΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 

 6. ΑΕΓ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 

 7. ΕΡΜΗΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 

 8. ΚΟΥΡΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 

 9. ΠΑΕΚ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 

10. ΔΥΝΑΜΟ Μ. ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

11.ΑΕΜ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ 
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Σημ: Ομάδα η οποία δεν μπορεί να δηλώσει γήπεδο περιφραγμένο δεν μπορεί να λάβει μέρος 

στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας . 

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας της ΕΠΟΛ για την ποδοσφαιρική 

περίοδο 2017- 2018 είναι οι ακόλουθες: 

 1. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΙΕΡΩΝΑΣ 

 2. B-PED ACADEMY 

 3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 4. ΛΑΒΑ ΓΥΨΟΥ  

 5. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 

 6. ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 

 7. ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΡΑΚΑΠΑ 

 8. ΑΠΟΑ ΑΨΙΟΥ 

2.  ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΟΔΟΣ:  

(α)  Οι Τρεις ομάδες  που θα καταλάβουν την 9η _ 10η και τη 11η θέση στο Πρωτάθλημα Α’   

Κατηγορίας της περιόδου  2017 – 2018 θα διαβαθμιστούν στην Β Κατηγορία και θα ανέλθουν στην 

Α’ Κατηγορία η Πρωταθλήτρια και η Δευτεραθλήτρια της Β’ Κατηγορίας.  

(β)  Σε περίπτωση  κατά την οποία τόσον η Πρωταθλήτρια όσον και η Δευτεραθλήτρια της Β’ 

Κατηγορίας, δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να αγωνιστούν στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας της 

περιόδου 2018-2019 τότε θα διεξαχθούν αγώνες κατάταξης με τη  συμμετοχή σε ένα Όμιλο με το 

σύστημα βαθμολογίας  των Τριών Ομάδων της Α’ Κατηγορίας που θα υποβιβάζονται μετά τη λήξη 

του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας της περιόδου 2017- 2018 και της ομάδας που θα καταλάβει 

την 3η θέση στο Πρωτάθλημα β Κατηγορίας της ίδιας περιόδου. Θα αγωνιστούν δε στο 

Πρωτάθλημα Α’  Κατηγορίας της περιόδου 2018-2019, οι δύο ομάδες που θα καταλάβουν την 1η  

και την 2η θέση στους εν λόγω αγώνες κατάταξης.  

(γ)  Σε περίπτωση κατά την οποία μόνο  η Πρωταθλήτρια ή μόνο η Δευτεραθλήτρια  της Β’ 

Κατηγορίας θα δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αγωνιστεί στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας της 

περιόδου  2018-2019, θα ανέλθει στην Α’ Κατηγορία αναλόγως η Πρωταθλήτρια ή η 

Δευτεραθλήτρια της Β’ Κατηγορίας και για την πλήρωση της θέσης της ομάδας που θα λάβει 

μέρος στο Πρωτάθλημα της Α’  Κατηγορίας της περιόδου  2018 – 2019  θα διεξαχθούν αγώνες 

κατάταξης με τη  συμμετοχή σε ένα Όμιλο με το σύστημα βαθμολογίας  των Τριών Ομάδων της Α’ 

Κατηγορίας που θα υποβιβάζονται μετά τη λήξη του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας της περιόδου 

2017- 2018 και της ομάδας που θα καταλάβει την 3η θέση στο Πρωτάθλημα β Κατηγορίας της 

ίδιας περιόδου. Σε περίπτωση που κάποια από τις 4 ομάδες δεν θέλει να αγωνισθεί στους αγώνες 

τότε θα γίνει το ιδιο μεταξύ των άλλων 3 ομάδων.  

 



(δ)  Οι αγώνες κατάταξης ή μπαράζ θα είναι μονοί  και θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα.  Η δε 

κλήρωση των αγώνων, οι μέρες και οι ώρες που θα διεξαχθούν καθώς και τα γήπεδα θα 

αποφασιστούν σε κατοπινό στάδιο  από το Δ. Συμβούλιο της ΕΠΟΛ.  

(ε)  Στην περίπτωση κατά την οποία καμιά από τις ομάδες που κατέλαβαν τις 3 πρώτες θέσεις στο  

πρωτάθλημα Β κατηγορίας της περιόδου  2017 – 2018 επιθυμεί να αγωνιστεί στο Πρωτάθλημα Α’ 

Κατηγορίας της επόμενης περιόδου, οι ομάδες που κατέλαβαν τις 3 τελευταίες θέσεις του 

Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας της περιόδου 2017 – 2018 δεν θα διαβαθμιστούν και θα λάβουν 

μέρος στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας της περιόδου 2018 – 2019.  

(στ)Σε περίπτωση κατά την οποία μετά την κλήρωση των αγώνων κατάταξης, οποιαδήποτε ομάδα 

δεν ήθελε λάβει μέρος σε αυτούς, τότε όσον αφορά την περίπτωση (β)   πιο πάνω θα αγωνιστούν 

στο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας της περιόδου 2018-2019 οι δύο άλλες ομάδες χωρίς αγώνες 

κατάταξης  

Σε οποιανδήποτε άλλη περίπτωση για την συμπλήρωση των ομάδων που θα αγωνιστούν στα 

Πρωταθλήματα Α’ και Β’ Κατηγορίας της Περιόδου 2018 – 2019, οι σχετικές αποφάσεις θα 

παρθούν από  το Δ. Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.  

(ζ)  Οι ομάδες της Β’ Κατηγορίας οι οποίες θα αποφασίσουν να μην αγωνιστούν στο Πρωτάθλημα 

Α’ Κατηγορίας της περιόδου 2018 -2019 ή να λάβουν μέρος στους  πιο πάνω αναφερόμενους 

αγώνες κατάταξης, οφείλουν να ενημερώσουν γραπτώς την Ομοσπονδία το αργότερο μέχρι  την 

30/8/2018  αλλιώς θα παραπέμπονται στη Δικαστική Επιτροπή για παραβίαση των παρόντων 

Κανονισμών.  

3. Οι παρόντες Κανονισμοί ισχύουν από την ημερομηνία που αυτοί εγκρίνονται από το Δ. 

Συμβούλιο της ΕΠΟΛ μέχρι και την ημερομηνία που θα εγκριθούν νέοι Κανονισμοί.  

4. Με απόφαση του Δ. Συμβουλίου της ΕΠΟΛ, οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, μπορούν 

να τροποποιηθούν οποτεδήποτε εφ’ όσον αυτό θα είναι αναγκαίο για την ομαλότερη και καλύτερη 

διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας.  

 

Λεμεσός την 20/9/2017 

 

 

 

(Υπογραφές)…………………………….. ……………………………………. 

Κώστας Π. Χ’’Κωστής Ανδρέας Μαυρίκιος 

Πρόεδρος                                                                         Αντιπρόεδρος  

   


