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Συμπληρωματική Προκήρυξη
Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών & Γυναικών
Αγωνιστικής Περιόδου 2016-2017
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του
καταστατικού της ΕΠΕΣΘ, του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων (ΓΚΟΔΠ) της ΕΟΠΕ, του Διεθνούς Κανονισμού Πετοσφαίρισης και της υπ'
αριθμ. Πρωτ.: 2770/16.06.2016 Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ.,
αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, η Ειδική Προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών &
Ανδρών συμπληρώνεται ως εξής :

Αρθρο 1ο: ΕΝΑΡΞΗ
α) Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19
Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 19:00, στην αίθουσα διαλέξεων «ΗΛΙΑΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ» του
Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου. Στην κλήρωση πρέπει να συμμετέχουν τα σωματεία
με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
β) Οι αγώνες της Α΄ Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών & Γυναικών θα αρχίσουν από 1
Οκτωβρίου 2016 και θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι 13 Νοεμβρίου 2016.
Πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, τα σωματεία πρέπει να καταβάλουν
παράβολο συμμετοχής τους αξίας 10 ευρώ. Δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή τους εφόσον
δεν καταβληθεί το σχετικό παράβολο και δεν εξοφληθούν οφειλές που αφορούν
παράβολα προηγούμενων ετών, της συγκεκριμένης διοργάνωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36123/2.8.2006
Υ.Α. (ΦΕΚ/Β’1223/5.9.2006) οι προπονητές των ομάδων Ανδρών και Γυναικών (όλων
των κατηγοριών), είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν στον Α΄ διαιτητή του αγώνα, την
κάρτα προπονητή που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν
δικαίωμα να «καθήσουν» στον πάγκο της ομάδας τους.

Αρθρο 2ο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ
α) Συμμετέχουν τα σωματεία που ανήκουν στην Β’ Εθνική Κατηγορία - Εθνικό
Περιφερειακό Πρωτάθλημα (Γ’ Ομιλος) και στις Τοπικές Κατηγορίες της ΕΠΕΣΘ.
β) Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα απλού αποκλεισμού (Νοκ άουτ).
γ) Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα αγωνιστούν, μετά από κλήρωση, σε
έναν αγώνα, στην έδρα της ομάδας που θα κληρωθεί πρώτη. Σε περίπτωση ζευγαριού με
ομάδες διαφορετικής κατηγορίας, γηπεδούχος είναι η ομάδα που ανήκει στην μικρότερη
κατηγορία. Με το ίδιο σύστημα θα διεξαχθούν και οι υπόλοιποι γύροι μέχρι και το τέλος της Α
Φάσης. Τα ζευγάρια κάθε γύρου θα καθορίζονται πάντα μετά από κλήρωση.
Οι τέσσερις νικήτριες ομάδες που θα προκύψουν από το σύστημα της Α’ Φάσης, θα
αγωνιστούν μεταξύ τους μετά από κλήρωση σε δύο ημιτελικούς. Σε περίπτωση ζευγαριού με
ομάδες διαφορετικής κατηγορίας, γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που ανήκει στην μικρότερη
κατηγορία. Οι νικητές αυτών των ημιτελικών θα αγωνισθούν μεταξύ τους στον τελικό, για την
ανάδειξη του Κυπελλούχου της Ενωσης για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017. Ο τελικός θα
διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα.
Στη Β’ Φάση του Κυπέλλου Ελλάδος θα προκριθούν και οι τέσσερις ομάδες των
ημιτελικών.
Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων κάθε γύρου του Κυπέλλου θα
κοινοποιούνται εγκαίρως στα σωματεία.
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Αρθρο 3ο: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
α) Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γυμναστήρια της περιφέρειας της Ένωσης, που
θα δηλώσουν τα σωματεία ή θα καθορίσει η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΠΕΣΘ.
Απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά την γηπεδότητα είναι η ύπαρξη άδειας
λειτουργίας του γυμναστηρίου που την παραχωρεί.
Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί το παραπάνω έγγραφο, τα γυμναστήρια
διεξαγωγής των αγώνων θα ορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της
ΕΠΕΣΘ, όπως είναι εφικτό από τις υπάρχουσες συνθήκες. Εφόσον ένα σωματείο δεν
προσκομίσει έγγραφο γηπεδότητας πριν από την έναρξη του Κυπέλλου, τότε δεν έχει
δικαίωμα να το κάνει στη συνέχεια ή για τις επόμενες φάσεις. Η έδρα μπορεί να
αλλάξει μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΠΕΣΘ, μόνον σε περιπτώσεις
αποπεράτωσης νέων γυμναστηρίων που βρίσκονται στον Δήμο του ενδιαφερόμενου
σωματείου.
Το ΔΣ της ΕΠΕΣΘ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων, διατηρεί το
δικαίωμα να ορίζει τους αγώνες οποιασδήποτε φάσης του κυπέλλου, οποιαδήποτε μέρα, αν
παρουσιαστεί ανάγκη γι’ αυτό.
β) Οι άδειες διεξαγωγής αγώνων του πρωταθλήματος εκδίδονται από τα
γηπεδούχα σωματεία, σύμφωνα με το Αρθρο 13, παράγραφος 3 του ΓΚΟΔΠ και το
Κεφ. Η, παρ.3 της Γενικής Προκήρυξης της Ε.Ο.ΠΕ.
Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να φροντίζουν για την ύπαρξη ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΑ στο
γυμναστήριο που χρησιμοποιούν ως έδρα, για τους αγώνες στους οποίους είναι γηπεδούχα.
Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται όσα προβλέπει ο ΓΚΟΔΠ της ΕΟΠΕ.

Αρθρο 4ο: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Για την Α΄ και Β΄ Φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, την ώρα που ορίζει το πρόγραμμα
ότι αρχίζει ο αγώνας, κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, είναι υποχρεωμένη
να έχει έξι (6) τουλάχιστον παίκτες έτοιμους (με αθλητική περιβολή).
Στη Γ Φάση και μόνο για το Κύπελλο Ανδρών, την ώρα που ορίζει το πρόγραμμα ότι
αρχίζει ο αγώνας, κάθε ομάδα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, είναι
υποχρεωμένη να έχει εννέα (9) τουλάχιστον παίκτες έτοιμους (με αθλητική περιβολή)
Παραβίαση των παραπάνω συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας και επισύρει τις
ποινές που προβλέπονται από τις Ειδικές Προκηρύξεις των Κυπέλλων Ελλάδος Ανδρών και
Γυναικών. Το ίδιο θα συμβεί σε περίπτωση που ομάδα δεν εμφανιστεί στον αγώνα
(Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων).
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