ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Σελίδα 1

Μαρούσι, 25 Οκτωβρίου 2019
Αριθ.πρωτ. 4291

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
Αγωνιστικής Περιόδου 2019 - 2020
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού
Πετοσφαίρισης, του νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2019-2020 με αριθ. πρωτ.
2031/31.5.2019
προκηρύσουμε
το ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2019 – 2020 με τους πιο κάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο:
α)

β)

γ)

δ)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα σωματεία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών.
Για τα ΤΑΑ της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών η συμμετοχή στο Κύπελλο είναι
υποχρεωτική. Στο ΤΑΑ που δεν θα δηλώσει συμμετοχή επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών
(-3) βαθμών από το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών 2019 - 2020.
Σωματείο της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που δηλώσει συμμετοχή και δεν μετέχει ή
παραιτείται του αγώνος ή αποχωρεί από τον αγώνα, αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων και
του επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών από το αντίστοιχο πρωτάθλημα την
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2019 - 2020.
ΤΑΑ της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που δεν μετέχει ή παραιτείται του αγώνος ή
αποχωρεί από τον αγώνα, αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων και του επιβάλλεται ποινή
αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών από το πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών την τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο 2019 - 2020
Σε σωματείο ή ΤΑΑ που συμμετέχει στην Β’ Φάση και μετά την κλήρωση της αγωνιστικής
(1η, 2η, Final 4) δεν μετέχει ή παραιτείται του αγώνος ή αποχωρεί από τον αγώνα, επιπλέον
των ποινών που περιγράφονται παραπάνω, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ως εξής:
- 10.000 € εάν συμβεί στην 1η αγωνιστική της Β’ Φάσης
- 15.000 € εάν συμβεί στην 2η αγωνιστική της Β’ Φάσης
- 20.000 € εάν συμβεί στο Final 4 της Β’ Φάσης

ΑΡΘΡΟ 2ο:
α)

β)

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Τα ΤΑΑ της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και όσα σωματεία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΟΠΕ, σύμφωνα με
τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και με το Κεφ. Η παρ. 1 της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων 2019-2020, συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής μέχρι και
την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019.
Η δήλωση πρέπει να είναι γραπτή, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γεν.
Γραμματέα του Σωματείου, των οποίων τα ονόματα θα αναφέρονται στο έγγραφο που
πρέπει απαραίτητα να έχει και τη σφραγίδα του Σωματείου.
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει ότι το Σωματείο δέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους αυτής της Προκήρυξης, της Γενικής Προκήρυξης και του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. Σε περίπτωση που δεν τους δέχεται η δήλωση
δεν γίνεται δεκτή.
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γ)

δ)

Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος της 1ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης του
Κυπέλλου θα γίνει σε ημερομηνία που θα ορίσει η ΕΟΠΕ και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στα
ενδιαφερόμενα σωματεία. Οι κληρώσεις για τις επόμενες αγωνιστικές (Α’ και Β’ Φάσης) θα
γίνονται στα γραφεία της ΕΟΠΕ την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της κάθε
αγωνιστικής.
Στις κληρώσεις πρέπει να συμμετέχουν τα σωματεία με εκπρόσωπό τους.
Αν κάποιο σωματείο δεν μπορεί να στείλει εκπρόσωπό του, μπορεί να εκπροσωπηθεί με
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
Το Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών θα αρχίσει στις 20/11/2019 και το Final 4 θα διεξαχθεί 1415/3/2020.

ΑΡΘΡΟ 3ο:
α)
β)
γ)

Σελίδα 2

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Την οργάνωση και διεξαγωγή του Κυπέλλου αναλαμβάνει η ΕΟΠΕ.
Η ΕΟΠΕ, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων,
μπορεί και έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συμπαράσταση των Τοπικών Ενώσεων, με σκοπό
την κατά το δυνατόν καλύτερη διεξαγωγή του Κυπέλλου.
Η ΕΟΠΕ θα συγκροτήσει 3μελή Αγωνόδικη Επιτροπή διεξαγωγής για τους αγώνες του Final
4 για την ανάδειξη του Κυπελλούχου:
1) Ένα μέλος του ΔΣ/ΕΟΠΕ, ως Πρόεδρο
2) Ένα μέλος του Δ.Σ./Ε.Σ.Α.Π. ως μέλος και
3) Ένα μέλος της ΚΕΔ/ΕΟΠΕ, ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος διαιτησίας.
η οποία θα έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης
και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, Κεφάλαιο Α άρθρο 5 περ. β.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ


Στο Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω φάσεις:

Α’ Φάση:
Χρόνος διεξαγωγής: από 20/11/2019 έως 18/12/2019
 Συμμετέχουν οι ομάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που θα δηλώσουν συμμετοχή.
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα απλού αποκλεισμού (Νοκ άουτ).
 Σε κάθε κλήρωση που θα πραγματοποιείται για τον χωρισμό των ομάδων σε ζευγάρια θα
λαμβάνεται πρώτα υπόψη η γεωγραφική θέση των ομάδων που συμμετέχουν.
 Γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα βγαίνει πρώτη από την κληρωτίδα.
 Ο τρόπος διεξαγωγής της Α’ Φάσης (αριθμός κλήρωσης ζευγαριών σε κάθε αγωνιστική,
τυχόν απευθείας πρόκριση στην επόμενη αγωνιστική κλπ) θα καθοριστεί με
Συμπληρωματική Προκήρυξη που θα εκδώσει η ΕΟΠΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας
υποβολής δηλώσεως συμμετοχής.
 Στην Β’ Φάση θα προκριθούν έξι (6) ομάδες ή τόσες, ώστε μαζί με τις ομάδες της Α1 Εθνικής
Κατηγορίας Ανδρών που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή να συμπληρώνουν τον αριθμό δέκα
έξι (16).
 Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους Κανονισμούς Παιδιάς της FIVB,
ενώ δεν θα ισχύσουν τεχνικές ανάπαυλες.
 Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν με έγχρωμες μπάλες ΜIKASA τύπου V200W, MVΑ 200 ή
MOLTEN τύπου V5M5000 ή GALA τύπου BV5591S.
Β’ Φάση:
Χρόνος διεξαγωγής: από 22/1/2020 έως 15/3/2020
 Συμμετέχουν οι ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση και οι ομάδες της Α1 Εθνικής
Κατηγορίας Ανδρών.
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα απλού αποκλεισμού (Νοκ άουτ).
 Στην κλήρωση της πρώτης αγωνιστικής για τον χωρισμό των ομάδων σε ζευγάρια θα ληφθεί
πρώτα υπόψη η γεωγραφική θέση των ομάδων που συμμετέχουν.
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Σελίδα 3

Γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα βγαίνει πρώτη από την κληρωτίδα, εκτός από την
περίπτωση ζευγαριού με ομάδες διαφορετικής κατηγορίας οπότε γηπεδούχος είναι η ομάδα
που ανήκει σε μικρότερη κατηγορία.
Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους Κανονισμούς Παιδιάς της FIVB.
Δεν θα ισχύσουν οι τεχνικές ανάπαυλες (τεχνικά time out), ενώ τα κανονικά time out είναι
δύο για κάθε ομάδα σε κάθε σετ με διάρκεια 30’’ το καθένα.
 Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν με έγχρωμες μπάλες ΜIKASA τύπου V200W, MVΑ 200 ή
MOLTEN τύπου V5M5000.
Ο τρόπος διεξαγωγής της Β’ Φάσης (αριθμός κλήρωσης ζευγαριών σε κάθε αγωνιστική,
τυχόν απευθείας πρόκριση στην επόμενη αγωνιστική), θα καθοριστεί με Συμπληρωματική
Προκήρυξη που θα εκδώσει η ΕΟΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 5ο :

ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

α) Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών θα διεξαχθούν στα Κλειστά Γυμναστήρια των
γηπεδούχων ομάδων, που έχουν δηλώσει οι γηπεδούχες ομάδες στο αντίστοιχο
πρωτάθλημα, που θα ορίσει η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ
άρθρα 12, 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων
και στο Κεφάλαιο Η παρ. 2β της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων 2019-2020.
β) Σε περίπτωση τιμωρίας της έδρας γηπεδούχου σωματείου από το Μονομελές Πειθαρχικό
Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΟΠΕ, ο αγώνας θα διεξάγεται σύμφωνα με τον ν. 3262/2004
Κεφ. Β άρθρο 9 παρ. 1. Η ΕΟΠΕ με ειδική Εγκύκλιο θα ανακοινώσει έγκαιρα πριν την έναρξη
του Κυπέλλου τα άτομα που θα έχουν δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο.
γ) Τα γηπεδούχα σωματεία έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό
Παιδιάς και το Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ. Για
τους αγώνες της Β’ Φάσης τα γηπεδούχα σωματεία εφόσον ανήκουν στην Α1 Εθνική
Κατηγορίας Ανδρών επιπλέον έχουν τις υποχρεώσεις που θα προβλέπονται στα αντίστοιχα
άρθρα της Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήματος.
δ) Η διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων του Κυπέλλου 2019-2020, ανήκει στην ΕΟΠΕ. Η
ΕΟΠΕ, θα ενημερώσει εγκαίρως τα διαγωνιζόμενα σωματεία, για τους επιμέρους όρους της
εμπορικής διαχείρισης των αγώνων.
ε) Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετήσει τη διαφήμιση χορηγού ή υποστηρικτή του
Κυπέλλου στις εμφανίσεις των ball boys-girls και των floor moppers, με την προϋπόθεση ότι
θα αναλάβει την κατασκευή αυτών.
στ) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να επιμελούνται την έκδοση των αδειών των
αγώνων για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να κοινοποιούν αντίγραφο της άδειας
διεξαγωγής στην οικεία αστυνομική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και
τάξης.
ε) Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίσουν την παρουσία ιατρού στον
αγώνα, ο οποίος θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον τριάντα λεπτά (30΄) πριν
την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, δηλώνοντας την παρουσία του στον
Παρατηρητή του Αγώνα εφόσον υπάρχει, άλλως στον Α’ Διαιτητή και παρουσιάζοντας σε
αυτόν την κάρτα ιατρού του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει. Σε περίπτωση που μέχρι
την ώρα έναρξης του αγώνα δεν έχει παρουσιαστεί ο γιατρός, ο αγώνας δεν διεξάγεται και η
γηπεδούχος ομάδα μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα (άρθρο 13 παρ. 3 περ. η της παρ.
3 Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρω/των).
Σε περίπτωση που ο ιατρός του αγώνα δεν παρουσιαστεί 30’ πριν την ώρα έναρξης του
αγώνα, το γηπεδούχο σωματείο έχει το δικαίωμα να κάνει αναλογική εφαρμογή της διάταξης
του άρθρου 14 παρ. 3 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων
και να ζητήσει δεκαπεντάλεπτη (15’) καθυστέρηση έναρξης του αγώνα.
η) Για τους αγώνες της Β’ Φάσης που η γηπεδούχος είναι ομάδα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας
Ανδρών η ελεύθερη ζώνη να είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε αντικείμενα και αν υπάρχουν
πρέπει να απομακρύνονται (π.χ. μπασκέτες, εμπόδια). Ο αγώνας δεν αρχίζει εάν δεν
απομακρύνονται τα αντικείμενα αυτά και η γηπεδούχος ομάδα θα έχει την ευθύνη όπως και
σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση (π.χ. δεν υπάρχει φιλέ, αντένες, σκάλα διαιτητή κ.α.).
Περίπτωση παραβίασης των παραπάνω συνιστά αντικανονικότητα γηπέδου και επιφέρει τις
Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών 2019 – 2020
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Σελίδα 4

συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής πρωταθλημάτων (μηδενισμός γηπεδούχου σωματείου).
θ) Κανόνες MARKETING
1.
Τα σωματεία και τα ΤΑΑ είναι υποχρεωμένα να ορίσουν έναν υπεύθυνο
Επικοινωνίας-Marketing για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των σωματείων και
της ΕΟΠΕ και να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στο Τμήμα
Marketing της ΕΟΠΕ.
2.
Χορηγοί – υποστηρικτές του Κυπέλλου
Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία με κεντρικό χορηγό ή κεντρικό
υποστηρικτή/ές του Κυπέλλου.
3.
Διαφημιστικές πινακίδες και αυτοκόλλητων δαπέδου χορηγών-υποστηρικτών
πρωταθλήματος
Τα σωματεία και τα ΤΑΑ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ να τοποθετούν στα γήπεδα τις
διαφημίσεις των χορηγών ή υποστηρικτών του Κυπέλλου που θα προβλέπονται στο
Layout του γηπέδου που θα σας σταλεί έγκαιρα:
- 6 θέσεις πινακίδων (διαστάσεων 3,4 Χ 1μ), από τις οποίες η μία θα είναι η
ταυτότητα της διοργάνωσης του Κυπέλλου και η άλλη το λογότυπο της ΕΟΠΕ.
- 2 αυτοκόλλητα stickers (3,40 X 1 μ.) εντός του αγωνιστικού χώρου (1 σε κάθε
σερβίς)
- 1 αυτοκόλλητο στο χώρο μπροστά από την Γραμματεία (διάσταση 1 Χ 3 μ.)
- 1 αυτοκόλλητο (διάσταση 1 Χ 3) μπροστά από τους πάγκους των ομάδων
4.
Ηχητικά μηνύματα χορηγών-υποστηρικτών Κυπέλλου
Κατά τη διάρκεια των time-out και στην ανάπαυλα ανάμεσα στα σετ, τα σωματεία
είναι υποχρεωμένα να μεταδίδουν τα ηχητικά μηνύματα των χορηγώνυποστηρικτών του Κυπέλλου
Στη Β’ Φάση για τους αγώνες του Final 4 για όλα τα παραπάνω υπεύθυνη είναι η Αγωνόδικη
Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 6ο:
α)
β)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το πρόγραμμα των συναντήσεων όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο Κύπελλο, θα
ανακοινωθεί από την ΚΕΠ/ΕΟΠΕ στα σωματεία, έγκαιρα με email ή fax.
Η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει τη μέρα και την ώρα στο πρόγραμμα, οποιουδήποτε
αγώνα που θα αναμεταδοθεί από την τηλεόραση.

ΑΡΘΡΟ 7ο:

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)

Για τα σωματεία της Α2 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος
αθλητές γραμμένοι στη δύναμη της ΕΟΠΕ, οι οποίοι:
1) συμπεριλαμβάνονται στην «Αγωνιστική Λίστα» που εκδίδει το σωματείο από την
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ η θεώρηση της οποίας για την τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο 2019-2020 πραγματοποιείται απευθείας από την Ηλεκτρονική Βάση
Δεδομένων
2) έχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα Υγείας Αθλητή»
β) Για τα ΤΑΑ της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος
αθλητές γραμμένοι στη δύναμη της ΕΟΠΕ, οι οποίοι:
1) συμπεριλαμβάνονται στην Αγωνιστική Λίστα που έχει εκδοθεί από την ΕΟΠΕ και έχει
επικυρωθεί από ΕΣΑΠ και ΕΟΠΕ.
2) έχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα Υγείας Αθλητή»
Σε κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές οι οποίοι έχουν
αντίστοιχα δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα που ανήκει η ομάδα τους, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ειδικής Προκήρυξης.
γ) Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή αν εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε από αρμόδια αρχή.
δ) Για την εμφάνιση των ομάδων ισχύουν τα προβλεπόμενα στους αντίστοιχους κανονισμούς
της FIVB και στα αντίστοιχα άρθρα των Ειδικών Προκηρύξεων των πρωταθλημάτων Ανδρών
στις κατηγορίες που ανήκουν οι ομάδες.
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Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των παραπάνω είναι οι διαιτητές των αγώνων.
ε) Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στους αγώνες του Final 4 για την ανάδειξη του
Κυπελλούχου, θα υποβάλουν στην Τεχνική Σύσκεψη κάθε αγωνιστικής, προς έγκριση,
κατάσταση με τους αθλητές, κατ’ ανώτερο αριθμό 18, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα
στο άρθρο αυτό.
ΑΡΘΡΟ 8ο:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Για τους αγώνες του Final 4 για την ανάδειξη του Κυπελλούχου θα πραγματοποιηθεί Τεχνική
Σύσκεψη, την παραμονή της διεξαγωγής των Ημιτελικών Αγώνων, στην οποία θα
συμμετάσχουν:
1) Ο αρχηγός αποστολής ή Team Manager της κάθε ομάδας
2) Οι διαιτητές των αγώνων
3) Η Αγωνόδικη Επιτροπή του Κυπέλλου
Στην Τεχνική Σύσκεψη οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν:
α) Επίσημο έγγραφο του ΤΑΑ εάν πρόκειται για Α1 και του σωματείου αν πρόκειται για Α2, με
το οποίο:
1) θα δηλωθούν οι αθλητές (από 6 έως και 18 εάν πρόκειται για ομάδα της Α2 και από 9
έως 18 εάν πρόκειται για ΤΑΑ της Α1), από τους οποίους ο αρχηγός αποστολής ή Team
Manager θα δηλώσει ποιοι από αυτούς θα αναγραφούν στο Φ.Α. (του Ημιτελικού Αγώνα
και σε περίπτωση πρόκρισης του Τελικού Αγώνα)
2) οι προπονητές (Α’ και Β’)
3) τα άτομα που θα βρίσκονται στον «πάγκο» της ομάδας
β) την «Αγωνιστική Λίστα» με τους αθλητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και την «Κάρτα
Υγείας Αθλητή» για την κάθε έναν από αυτούς
γ) την κάρτα ΣΕΠΠΕ του Α’ και Β’ προπονητή
δ) τις κάρτες διαπίστευσης των ατόμων που θα καθίσουν στον «πάγκο» της ομάδας (πλέον
του Α’ και Β’ προπονητή)
ε) δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικές εμφανίσεις του αρχηγού-αθλητή και του Libero
Η Αγωνόδικη Επιτροπή μετά τον έλεγχο των παραπάνω:
α) θα επικυρώσει την κατάσταση του κάθε συμμετέχοντος ΤΑΑ ή σωματείου, την οποία θα
παραδώσει στη γραμματεία του αγώνα για την σύνταξη του Φ.Α. (του Ημιτελικού Αγώνα και
σε περίπτωση πρόκρισης του Τελικού Αγώνα)
β) θα επιλέξει τις αθλητικές εμφανίσεις των ομάδων για τον Ημιτελικό αγώνα
γ) θα ανακοινώσει τους ορισμούς των διαιτητών στους Ημιτελικούς αγώνες
Σημειώνεται ότι, μετά την Τεχνική Σύσκεψη, οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση της κάθε
ομάδας, θα γίνεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς της CEV.
Μετά τη λήξη των ημιτελικών αγώνων, η Αγωνόδικη Επιτροπή θα ανακοινώσει στις ομάδες που
προκρίθηκαν στον Τελικό Αγώνα: α) τις αθλητικές εμφανίσεις και β) τους ορισμούς των
διαιτητών.
ΑΡΘΡΟ 9ο:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

1) Για τους αγώνες της Α’ Φάσης:
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) για τον αγώνα που τα ονόματά τους πρέπει να γραφτούν στο φύλλο
του αγώνα.
Παραβίαση των παραπάνω οδηγεί στον μηδενισμό της ομάδας. 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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2) Για τους αγώνες της Β’ Φάσης:
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 εάν ανήκει στην
Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών και εννέα (9) τουλάχιστον παίκτες εάν ανήκει στην Α1 Εθνική
Κατηγορία Ανδρών, έτοιμους (με αθλητική περιβολή) για τον αγώνα που τα ονόματά τους
πρέπει να γραφτούν στο φύλλο του αγώνα.
Παραβίαση των παραπάνω οδηγεί στον μηδενισμό της ομάδας ή στην απώλεια του αγώνα
εάν ΤΑΑ παρουσιάζει από 6 έως 8 αθλητές (Κεφάλαιο Ε άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων). Επίσης μηδενισμό σε περίπτωση που ομάδα
δεν εμφανιστεί στον αγώνα (Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων).
ΑΡΘΡΟ 10ο:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ (DOPING CONTROL)

Στους αγώνες του Κυπέλλου το ΕΣΚΑΝ έχει το δικαίωμα χωρίς καμία προειδοποίηση να
προβαίνει σε έλεγχο Φαρμακοδιέγερσης (Doping Control) των αθλητών των ομάδων που
μετέχουν στον αγώνα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 128Α έως 128Ι του ν.
2725/99 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον νόμο 4373/2016 και στο Κεφάλαιο Η
άρθρο 29 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ως απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι ισχύουν αυτές που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α.
34912/19.12.2011, στους σχετικούς κανονισμούς της FIVB και στον ετήσια ανανεοούμενο
κατάλογο απαγορευμένων ουσιών (prohidited list) του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ
(WADA), ο οποίος μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wada-ama.org.
Σε περίπτωση που αθλητής υποπέσει σε παράβαση ντόπινγκ να έχει λάβει κάποια από τις
απαγορευμένες ουσίες θα επιβάλλονται στο σωματείο και στον αθλητή οι ποινές που
προβλέπονται στο άρθρο 15 του Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΟΠΕ, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 11ο:
α)
β)

γ)
δ)
ε)

Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε από οποιαδήποτε αιτία και πρόκειται να
επαναληφθεί, ορίζεται μετά από απόφαση της ΕΟΠΕ.
Απαγορεύεται η χορήγηση αναβολής αγώνα με το αιτιολογικό ότι οι ξένοι αθλητές που
αγωνίζονται στη χώρα μας καλούνται στην Εθνική ομάδα της χώρας τους για να
συμμετάσχουν σε επίσημους αγώνες FIVB & CEV.
Ουδεμία αναβολή αγώνος/αγώνων θα χορηγείται στο σωματείο κατά τη διάρκεια της
απουσίας των προαναφερομένων αθλητών. Ο αγώνας/οι αγώνες του Κυπέλλου θα
διεξάγονται κανονικά χωρίς η ΕΟΠΕ να ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ οποιονδήποτε αγώνα.
Η ομάδα που μετακινείται πρέπει να βρίσκεται έγκαιρα στον τόπο διεξαγωγής του αγώνα
(Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, Κεφάλαιο Γ, άρθρο 14).
Σε περίπτωση που αναβληθεί αγώνας από την ΕΟΠΕ, πάντα για τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων Κεφάλαιο
Ε άρθρο 20, η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ μπορεί να ορίσει τον αγώνα αυτόν οποιαδήποτε μέρα.
Η ΕΟΠΕ μπορεί να αλλάξει τη μέρα και την ώρα στο πρόγραμμα, οποιουδήποτε αγώνα που
θα αναμεταδοθεί από την τηλεόραση.

ΑΡΘΡΟ 12ο:
α)

ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΥΠΕΛΛΟΥ

–

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΑΓΩΝΩΝ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

Η Ε.Ο.ΠΕ. δύναται να εκχωρήσει την ονομασία του Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών αγωνιστικής
περιόδου 2019-2020 σε χορηγό, ο οποίος θα γίνει γνωστός με Συμπληρωματική
Προκήρυξη, βάσει της τυχόν συμφωνίας που θα ρυθμίζει τα σχετικά θέματα, σύμφωνα με
τα όσα προβλέπονται στους ν. 2725/99 και 3057/02.
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Σελίδα 7

Η ΕΟΠΕ κατέχει όλα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών και δύναται
να τα μεταβιβάζει για την περίοδο 2019-2020 διαθέτοντας το αποκλειστικό δικαίωμα να
επιλέγει τηλεοπτικό σταθμό Πανελλήνιας εμβέλειας για την αναμετάδοση των αγώνων,
βάσει της τυχόν συμφωνίας που θα ρυθμίζει τα σχετικά θέματα.
Κανένα σωματείο ή ΤΑΑ δεν έχει το δικαίωμα να έλθει σε συνεννόηση με τηλεοπτικό
σταθμό τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας εμβέλειας για αναμετάδοση αγώνα
Κυπέλλου χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΕΟΠΕ.
Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η ομάδα θα μηδενίζεται στο συγκεκριμένο
αγώνα.
Σωματείο ή ΤΑΑ το οποίο παρεμποδίσει ή δεν επιτρέψει στο τηλεοπτικό κανάλι, με το οποίο
έχει συμφωνήσει η ΕΟΠΕ, την αναμετάδοση του αγώνα, θα έχει σαν συνέπεια την
παραπομπή του ενώπιον του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου για «δυσφήμιση του
αθλήματος» με προβλεπόμενη χρηματική ποινή (πρόστιμο) έως 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση
υποτροπής θα αποβάλλεται από το Κύπελλο. Αναλαμβάνει δε εξ’ ολοκλήρου την κάλυψη
τυχόν, ποινικών ρητρών ή αποζημιώσεων που θα κληθεί να καταβάλει σε τρίτους η ΕΟΠΕ
λόγω παρεμπόδισης της τηλεοπτικής μετάδοσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο:

ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

α) Οι αθλητές που ανήκουν στις ομάδες που αγωνίζονται πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην
«Αγωνιστική Λίστα» και να έχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα Υγείας Αθλητή», όπως
αναφέρεται στο άρθρο 7 της προκήρυξης αυτής.
Ο έλεγχος της «Αγωνιστικής Λίστας» και της «Κάρτας Υγείας Αθλητή» του κάθε αθλητή θα
γίνεται πριν από την έναρξη του αγώνα από τον Α’ Διαιτητή, με εξαίρεση τους αγώνες του
Final 4, όπου ο έλεγχος θα γίνει από την Αγωνόδικη Επιτροπή.
β) Την «Αγωνιστική Λίστα» με τους αθλητές δύνανται οι αρχηγοί των ομάδων να τα ζητήσουν
προς έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα. Τον έλεγχο
πραγματοποιούν οι διαιτητές παρουσία των αρχηγών.
γ) Δεν επιστρέφεται η «Αγωνιστική Λίστα» όταν υποβληθεί ένσταση κακής συμμετοχής αθλητή
λόγω πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας.
δ) Ο προπονητής της ομάδος που αγωνίζεται καθώς και συνεργάτης αυτού πρέπει να έχουν το
σχετικό δελτίο, που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών και τον
Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, το οποίο θα κατατίθεται στη
γραμματεία του αγώνα.
Στο Final 4 του Κυπέλλου, η Αγωνόδικη Επιτροπή θα παραδίδει στη γραμματεία του αγώνα
επικυρωμένη κατάσταση με τους αθλητές, τους προπονητές και τους διαπιστευμένους του
σωματείου που θα δηλωθούν στο Φ.Α. και ως εκ τούτου δεν ισχύουν τα αναγραφόμενα στην
παρ. 2 του άρθρου 14 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
ΑΡΘΡΟ 14ο:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

Για τα άτομα που έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο της κάθε ομάδας ισχύουν να
αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο Θ της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων.
Ειδικά για τα ΤΑΑ της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο
άρθρο της Ειδικής Προκήρυξης του πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών 20192020.
ΑΡΘΡΟ 15ο :

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τα σωματεία και εκδικάζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων. Για τους αγώνες του Final
4 για την ανάδειξη του Κυπελλούχου η Αγωνόδικη Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες του άρθρου 5
παρ. β του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ.
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Το παράβολο για τις ενστάσεις ορίζεται σε 300 € όταν αφορά αγώνα της Α’ Φάσης και 500 €
όταν αφορά αγώνα της Β’ Φάσης.
ΑΡΘΡΟ 16ο:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Οι διαιτητές των αγώνων της Α’ και Β’ Φάσης θα οριστούν από την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ.
Στους αγώνες του Final 4 της διοργάνωσης επιτρέπεται η εφαρμογή του ηλεκτρονικού
συστήματος ελέγχου απόφασης διαιτητή. Εφόσον εφαρμοστεί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα
γνωστοποιηθούν στην Τεχνική Σύσκεψη.
ΑΡΘΡΟ 17ο:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α)

Την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης για τους αγώνες εκτός του Final 4 έχουν τα
γηπεδούχα σωματεία. Η τιμή του εισιτηρίου για τους αγώνες του Κυπέλλου θα κυμαίνεται
από 5 έως 15 €.
Την οικονομική διαχείριση για τους αγώνες του Final 4 για την ανάδειξη του Κυπελλούχου
έχει η ΕΟΠΕ.
β) ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ, Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΤΟΣ
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ FINAL 4.
γ) Σε όλους τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών απαγορεύεται η μετακίνηση των
φιλάθλων και κατά συνέπεια το φιλοξενούμενο σωματείο ή ΤΑΑ δεν δικαιούται εισιτηρίων.
Στους αγώνες θα δίνονται στη φιλοξενούμενη ομάδα μόνο προσκλήσεις για τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου ή ΤΑΑ.
δ) Σε όλους τους αγώνες του Κυπέλλου η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της,
χαρακτηρισμού αγώνα ως «ειδικής διαχείρισης», ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου σε
προηγούμενο αγώνα των δύο διαγωνιζομένων ομάδων κατά τη διάρκεια του
πρωταθλήματος που αγωνίζονται σημειωθούν επεισόδια, ενώ οι αγώνες του Final 4 για την
ανάδειξη του Κυπελλούχου χαρακτηρίζονται ως «ειδικής διαχείρισης».
ε) Δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων, έχουν εκτός των
προβλεπομένων στις αρμόδιες Υπουργικές Αποφάσεις και οι φέροντες τις Ειδικές Ταυτότητες
που θα εκδώσει η ΕΟΠΕ και η ΕΣΑΠ (προσωπικό ΕΟΠΕ, Παρατηρητές, Παρατηρητές
Αγώνων, Στατιστική Υπηρεσία κ.α.).
Κατά την διάρκεια των αγώνων, έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο,
μόνο οι αθλητές, προπονητές και παράγοντες των ομάδων που φέρουν τις Ειδικές
Ταυτότητες. Επίσης στον αγωνιστικό χώρο (αλλά όχι στον χώρο του πάγκου των ομάδων),
μπορούν να βρίσκονται, το προσωπικό των Ενώσεων, της ΕΟΠΕ και της ΕΣΑΠ, οι
Παρατηρητές και το προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας, που θα είναι εφοδιασμένοι με τις
Ειδικές Ταυτότητες, οι Πρόεδροι των Σωματείων και οι Πρόεδροι των Τριμελών Επιτροπών
των ΤΑΑ των δύο σωματείων.
στ) Όλα τα έξοδα που θα προκύψουν από τις μετακινήσεις των σωματείων και των ΤΑΑ θα
επιβαρύνουν το σωματείο. Σωματείο ή ΤΑΑ που μετακινείται δεν μπορεί να αρνηθεί να
μετακινηθεί με την αιτιολογία ότι δεν καλύπτεται η μετακίνηση από την Ομοσπονδία. Η
άρνησή του να μετακινηθεί θα θεωρηθεί άρνηση συμμετοχής με όλες τις εντεύθεν
προβλεπόμενες συνέπειες.
ζ) Σε όλους τους αγώνες εκτός του Final 4, τα πάσης φύσεως έξοδα των παραγόντων του
αγώνα (Α’ διαιτητής, Β’ διαιτητής, Σημειωτής, Επόπτες, παρατηρητής διαιτησίας όπου
υπάρχει, παρατηρητή αγώνα όπου υπάρχει) σε όλους τους αγώνες επιβαρύνουν το
γηπεδούχο σωματείο ή ΤΑΑ, το οποίο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά στους παραπάνω
πριν την έναρξη του αγώνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης η μετακίνηση και διαμονή-διατροφή (όπου χρειάζεται) των παραπάνω παραγόντων
του αγώνα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά
στους παραπάνω πριν από την έναρξη του αγώνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο ή ΤΑΑ δεν καταβάλει τα παραπάνω
προβλεπόμενα ποσά στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η
γηπεδούχος ομάδα θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους.
Τα ποσά θα είναι τα αναλογούντα στην κατηγορία που υπάγεται η γηπεδούχος ομάδα την
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2019-2020, όπως αυτά θα ανακοινωθούν από την ΕΟΠΕ και
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σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερα από τα ποσά της ανώτερης κατηγορίας της
ΕΟΠΕ.
Τα έξοδα Διαιτητών – Κριτών στους αγώνες του Final 4 επιβαρύνουν την ΕΟΠΕ.

ΑΡΘΡΟ 18ο :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Κυπελλούχος ομάδα, θα συμμετάσχει στο CEV Cup.
ΑΡΘΡΟ 19ο :

ΕΠΑΘΛΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Η Ε.Ο.ΠΕ. θα απονείμει κύπελλο στην Κυπελλούχο ομάδα και στην φιναλίστ, καθώς και
επίχρυσα – επάργυρα μετάλλια με αντίστοιχα διπλώματα στους αθλητές. Η ΕΟΠΕ, με ειδική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορεί να καθορίσει επιπλέον κατηγορίες
βραβεύσεων (σε ομάδες και αθλητές ή και άλλους παράγοντες του Κυπέλλου).
ΑΡΘΡΟ 20ο :

ΓΕΝΙΚΑ

Ότι δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη καθώς επίσης ότι δεν προβλέπεται ή δεν
καθορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, όπως και
κάθε ασάφεια που χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνηση, θα ρυθμίζεται από το ΔΣ της ΕΟΠΕ, οι
οποίες και θα αποστείλει στα σωματεία σχετικές εγκυκλίους.
Η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ έχει το δικαίωμα να αλληλογραφεί απευθείας με τα σωματεία για τα τρέχοντα
θέματα (προγράμματα, αναβολές αγώνων, τηλεοπτικές μεταδόσεις κλπ).

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Καραμπέτσος

Ο Γεν. Γραμματέας
Νεκτάριος Χαλβατζής
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