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Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Τ   Ξ  Η    ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΔΡΑΙΣΔΥΝΩΝ 
         

 

                    Η  Δ.Π.. ΄Δβξνπ αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 

1.  Σελ Αζιεηηθή λνκνζεζία πνπ ηζρύεη ζήκεξα 

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ   Κ.Α.Π. όπσο απηέο ζα ηζρύζνπλ 

3.  Σν Καηαζηαηηθό ηεο 

4.  Σελ απόθαζε 9/02-07-18   ηνπ Γ.. ηεο 

 

                    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 
 

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΄ κατηγορίας ηεο Δ.Π.. ΄Δβξνπ. 

 β]  Η 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.   

Η  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 1
ε
 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 

«ΔΘΝΙΚΟ» Αιεμ/πνιεο ην νπνίν πεξλάεη ζηε Β΄ θάζε άλεπ αγώλνο.   


