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Ζ Δ.Π.. ΄Δβξνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
Σελ Αζιεηηθή λνκνζεζία πνπ ηζρύεη ζήκεξα
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. όπσο απηέο ζα ηζρύζνπλ
Σν Καηαζηαηηθό ηεο
Σελ απόθαζε 9/02-07-18 ηνπ Γ.. ηεο
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

Σελ δηνξγάλσζε ησλ αγώλσλ Κππέιινπ ηεο Δ.Π.. ΔΒΡΟΤ πεξηόδνπ 2018-2019.
1. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΟΜΑΓΩΝ
α] ηνπο αγώλεο Κππέιινπ ηεο Δ.Π.. ζπκκεηέρνπλ υποχρεωτικά όια ηα ζσκαηεία ηεο
Α΄ και Β΄ καηηγορίας ηεο Δ.Π.. ΄Δβξνπ.
β] Ζ Δ.Π.. έρεη ηελ εμνπζηνδόηεζε από ηελ Δ.Π.Ο. νξηζκνύ εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ
ζρεηηθώλ δειώζεσλ ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην ζρεηηθό παξάβνιν πνπ
θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο Δ.Π.. ην νπνίν γηα ηελ πεξίνδν 2018-2019 νξίδεηαη ζηα
εβδνκήληα (70) επξώ.
Ζ δήισζε απηή πξνϋπνζέηεη ηελ ρσξίο επηθπιάμεηο απνδνρή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Α.Π.
θαη ησλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο Δ.Π..
γ] Γειώζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιινληαη εθπξόζεζκα κπνξνύλ λα γίλνπλ δεθηέο θαη
ζεσξνύληαη όηη ππνβιήζεθαλ εκπξόζεζκα, εθόζνλ κέρξη ηελ ππνβνιή ηνπο δελ έγηλε ε
θιήξσζε ησλ αγώλσλ.
δ] ηε δήισζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνύλ ηα ρξώκαηα ηνπ ζσκαηείνπ
ε] ηελ ίδηα δήισζε πξέπεη λα δεισζεί θαη ην γήπεδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην θάζε
ζσκαηείν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ηνπ θππέιινπ.
2. ΣΡΟΠΟ ΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟΤ - ΓΙΑΣΡΟ
α] ηελ 1ε θάζε ηνπ ζεζκνύ ηνπ Κππέιινπ ζα δεκηνπξγεζνύλ δώδεθα όκηινη ζηνπο
νπνίνπο ζα αγσλίδεηαη έλα ζσκαηείν ηεο Α΄ θαηεγνξίαο θαη ζα πιαηζηώλεηαη από δύν ή
ηξία ζσκαηεία ηεο Β΄ θαηεγνξίαο κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα.
β) ηνπο δεκηνπξγεζέληεο νκίινπο ζα δηεμαρζεί θιήξσζε θαη ην ζύζηεκα ηέιεζεο ζα είλαη
απινί αγώλεο κε βαζκνινγία, ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα κεηξήζεη ην ζθνξ ησλ κεηαμύ
ηνπο αγώλσλ, εάλ θαη εθεί ηζνβαζκνύλ ζα κεηξήζεη ε θαιύηεξε επίζεζε επί ηνπ ζπλόινπ
ησλ αγώλσλ θαη εάλ θαη ηόηε ηζνβαζκνύλ, ζα κεηξήζεη ε θαιύηεξε άκπλα. Δάλ κεηά από ηα
παξαπάλσ πξνθύςεη λέα ηζνβαζκία ηόηε ζα δηεμαρζεί θιήξσζε.
ηε Β΄ θάζε ζα πξνθξηζνύλ νη δύν πξώηνη από θάζε όκηιν, θαη ην ζσκαηείν ΜΓ
«ΔΘΝΗΚΟ» Αιεμ/πνιεο ην νπνίν πεξλάεη ζηε Β΄ θάζε άλεπ αγώλνο.

γ] Οη αγώλεο ηνπ Κππέιινπ ηεο Β΄ θάζεο δηεμάγνληαη κε ην ζύζηεκα απιώλ ζπλαληήζεσλ
απνθιεηζκνύ, έπεηηα από δεκόζηα θιήξσζε πνπ γίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Κππέιινπ ηεο
Δ.Π.. Ζ νκάδα πνπ θιεξώλεηαη πξώηε είλαη γεπεδνύρνο.
δ] ε πεξίπησζε ηζόπαινπ απνηειέζκαηνο εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από
ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π.
ε) Σα γεπεδνύρα ζσκαηεία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ
δηαγσληδνκέλσλ, κέζα πξώησλ βνεζεηώλ θαη λα κεξηκλνύλ ππνρξεσηηθά γηα ηελ παξνπζία
γηαηξνύ θαηά ηε δηάξθεηα όινπ ηνπ αγώλνο.
Δπίζεο ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία νθείινπλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζε απηώλ ην
απαξαίηεην θαξκαθεπηηθό πιηθό θαη θνξείν.
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία γηαηξνύ ζην γήπεδν
θαη ηελ ππνρξεσηηθόηεηα απηνύ ζα ζαο ελεκεξώζνπκε εγγξάθσο.
3.Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ ΜΑ Α Γ Ω Ν Ω Ν-ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
α] Σν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ θαζνξίδεηαη σο εμήο:
Ζ Α΄ θάζε ζα δηεμαρζεί ζηηο 09-09-18, 16-09-18 θαη 23-09-18.
Γηα ηε Β΄ θάζε ζα ζαο γλσζηνπνηεζνύλ αξγόηεξα νη εκεξνκελίεο ηέιεζεο ησλ αγώλσλ.
Σν πξόγξακκα ησλ επόκελσλ γύξσλ, κε απόθαζε ηνπ Γ. ζα θαηαξηηζζεί ζε ηαθηέο
εκεξνκελίεο ζε ζπλδπαζκό κε ην πξόγξακκα ησλ Μηθηώλ νκάδσλ ησλ Δλώζεσλ.
β] Ζ θνηλνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγώλσλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε όζα
πξνβιέπνληαη από ηνλ Κ.Α.Π.
4. ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ
Οη αγώλεο πνπ αλαβιήζεθαλ εμαηηίαο ησλ παξαθάησ ιόγσλ
1] θαηξηθέο ζπλζήθεο 2] έιιεηςε δηαηηεηώλ 3] ππνρξεώζεηο Μηθηήο θ.ι.π. ζα δηεμάγνληαη
ζε 15 εκέξεο από ηελ αλαβνιή ηνπ αγώλα.
5. ΓΗΠΔΓΑ ΣΔΛΔΗ ΑΓΩΝΩΝ
α] Σα γήπεδα ηέιεζεο ησλ αγώλσλ θαη νη γεπεδνύρεο νκάδεο νξίδνληαη κε ην πξόγξακκα
ησλ αγώλσλ.
β] Οη γεπεδνύρεο νκάδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Δ.Π.. ην γήπεδό
ηνπο γηα όινπο ηνπο αγώλεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκώλ παηδεηάο.
6. ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΗΠΔΓΟ
α] ΄Όπσο νξίδεη ην άξζξν 10 ηνπ Κ.Α.Π.
7. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ
Γεν είναι σποτρεωηική η ζσμμεηοτή κανενός μικρού ζηοσς αγώνες Κσπέλλοσ.
8. ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΟΜΑΓΑ - ΓΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ - ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗΠΑΡΑΙΣΗΗ.
Γηα ηελ νκάδα πνπ παξαηηείηαη ή απνρσξεί ή γίλεηαη ππαίηηα δηαθνπήο αγώλα ή δειώλεη
αδπλακία ζπκκεηνρήο, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π.
ωμαηείο ποσ δεν θα δηλώζει ζσμμεηοτή, από ηις καηηγορίες ποσ είναι σποτρεωηική η
ζσμμεηοτή ηοσς, με απόθαζη ηης διοργανώηριας ηοσ πρωηαθλήμαηος ζηο οποίο
δικαιούηαι να μεηάζτει η ομάδα ασηή, τάνει ηον πρώηο επίζημο αγώνα ηοσ
πρωηαθλήμαηος ζηο οποίο δικαιούηαι να μεηάζτει και ηης επιβάλλεηαι τρημαηική
ποινή πενηακοζίων (500,00) εσρώ.

9. ΔΠΑΘΛΑ ΣΔΛΙΚΟΤ ΑΓΩΝΑ
α] ηε ληθήηξηα νκάδα απνλέκεηαη Κύπειιν θαη κεηάιιηα.
β] ηελ νκάδα πνπ θαηαηάζζεηαη δεύηεξε απνλέκεηαη επίζεο Κύπειιν θαη κεηάιιηα.
γ] ηνλ δηαηηεηή θαη ζηνπο επόπηεο θαζώο θαη ζηνπο πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ απνλέκεηαη
από έλα κεηάιιην.
δ] Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζηελ απνλνκή ησλ κεηαιιίσλ είλαη ππνρξεσηηθή,
δηαθνξεηηθά εθαξκόδεηαη ν Κ.Α.Π. άξζξν 49.
10. ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
Ζ θάζε θύζεο δηαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη θαη δεκηνπξγνύληαη από ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ην πνδόζθαηξν θαη αθνξνύλ ηηο νκάδεο πνπ
κεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο, επηιύνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηα αξκόδηα ζεζκνζεηεκέλα
αζιεηηθά όξγαλα, απαγνξεπκέλεο θάζε πξνζθπγήο ζηα πνιηηηθά θαη Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ.
Όηη δε δελ πξνβιέπεηαη από ηελ πξνθήξπμε απηή, από ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ, ηνπο
Καλνληζκνύο ηεο Οκνζπνλδίαο ,ηνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα, ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία πνπ
ηζρύεη, ζα επηιύεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ. ηεο Έλσζεο.-

ΓΗΑ ΣΖΝ Δ.Π.. ΔΒΡΟΤ
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