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.Σ. Η νκάδα πνπ θιεξώλεηαη πξώηε είλαη γεπεδνύρνο.
δ] Σε πεξίπησζε ηζόπαινπ απνηειέζκαηνο εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από
ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π.
ε) Τα 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.
Σε 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-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
α] Τν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ θαζνξίδεηαη σο εμήο:
Η 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.
Τν πξόγξακκα ησλ επόκελσλ γύξσλ, κε απόθαζε ηνπ Γ.Σ ζα θαηαξηηζζεί ζε ηαθηέο
εκεξνκελίεο ζε ζπλδπαζκό κε ην πξόγξακκα ησλ Μηθηώλ νκάδσλ ησλ Δλώζεσλ.
β] Η θνηλνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγώλσλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε όζα
πξνβιέπνληαη από ηνλ Κ.Α.Π.
4. ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ
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. ΓΗΠΕΔΑ ΣΕΛΕΗ ΑΓΩΝΩΝ
α] Τα 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.Σ. ην γήπεδό
ηνπο γηα όινπο ηνπο αγώλεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκώλ παηδεηάο.
6. ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΗΠΕΔΟ
α] ΄Όπσο νξίδεη ην άξζξν 10 ηνπ Κ.Α.Π.
7. ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΩΝ
Δεν είναι σποτρεωηική η ζσμμεηοτή κανενός μικρού ζηοσς αγώνες Κσπέλλοσ.
8. ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΟΜΑΔΑ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ - ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗΠΑΡΑΙΣΗΗ.
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.

