Θεζζαινλίθε, 23/08/2018
Αξ. Πξση.: - 1395 -

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΔΠΔΘ ΑΝΓΡΩΝ-ΓΤΝΑΗΚΩΝ
ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2018-2019
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2725/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠΔΘ, ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο & Γηεμαγσγήο
Πξσηαζιεκάησλ (ΓΚΟΓΠ) ηεο ΔΟΠΔ, ηνπ Γηεζλνχο Καλνληζκνχ Πεηνζθαίξηζεο θαη ηεο ππ'
αξηζκ. Πξση.: 2399/24.05.2018 Γεληθήο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο Δ.Ο.ΠΔ.,
αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2018-2019,
ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ
ην Κχπειιν Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ηεο ΔΠΔΘ 2018-2019 κε ηνπο εμήο φξνπο:
Α: ΠΩΚΑΡΔΗΑ ΞΝ ΓΗΘΑΗΝΛΡΑΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
1. Γηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο φια ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηε δχλακε ηεο ΔΠΔΘ θαη
ζπκκεηέρνπλ ζηα Πξσηαζιήκαηα ηεο ΔΠΔΘ. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηα ζσκαηεία,
ησλ νπνίσλ νη νκάδεο Αλδξψλ ή Γπλαηθψλ αγσλίδνληαη ζηα Πξσηαζιήκαηα ηεο Α1 θαη Α2
Δζληθψλ Καηεγνξηψλ θαη ηεο Pre League.
2. σκαηείν πνπ ζα δειψζεη ζπκκεηνρή θαη δελ ζα ζπκκεηάζρεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν
αγψλα ηνπ, ζα απνθιείεηαη θαη ν αγψλαο ζα θαηαθπξψλεηαη ζην αληίπαιν ζσκαηείν κε 3-0
ζεη θαη 75-0 πφληνπο.
Β: ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΔΛΑΟΜΖ
1) Σα ζσκαηεία πνπ επηζπκνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζην Κχπειιν Αλδξψλ-Γπλαηθψλ ΔΠΔΘ,
ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ ΔΠΔΘ, κέρξη θαη ηελ Πέκπηε 30.8.2018 δήισζε
ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνγξάθνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ ζπιιφγνπ θαη ζα
θέξεη απαξαίηεηα ηε ζθξαγίδα απηνχ. Η δήισζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεη αλεπηθχιαθηε
απνδνρή ησλ φξσλ ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο ηεο ΔΟΠΔ θαη ηεο Δηδηθήο Πξνθήξπμεο ηεο
ΔΠΔΘ. σκαηείν πνπ δελ ζα ππνβάιιεη δήισζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
δελ ζα γίλεη δεθηφ ζην θχπειιν.
2) Η θιήξσζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, παξνπζία ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ, ζηηο 05.09.2018, ζηηο 20:45 γηα ηηο γπλαίθεο θαη 21:00 γηα
ηνπο Άλδξεο ζηελ αίζνπζα δηαιέμεωλ ηνπ Α.Α.Μ.Θ. «ΖΛΗΑ ΕΤΓΟΤΡΖ».
3) Σν Κχπειιν Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζα αξρίζεη απφ ην άββαην 22 επηεκβξίνπ 2018
4) Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο, ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θαη παξάβνιν
ζπκκεηνρήο αμίαο 10 επξώ. Γελ ζα γίλεη δεθηή δήιωζε ζπκκεηνρήο ζωκαηείνπ θαη δελ
ζα ζπκπεξηιεθζεί απηό ζηελ θιήξωζε, εθόζνλ δελ θαηαβιεζεί ην ζρεηηθό παξάβνιν
θαη δελ εμνθιεζνύλ ηπρόλ νθεηιέο πνπ αθνξνύλ παξάβνια θαη ηπρόλ πξόζηηκα
πξνεγνύκελωλ εηώλ.
ΠΡΟΟΥΖ:
ύκθωλα
κε
ηελ
ππ’
αξηζκ.
πξωη.
36123/2.8.2006
Τ.Α.
(ΦΔΚ/Β’1223/5.9.2006), νη πξνπνλεηέο ηωλ νκάδωλ Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ (όιωλ ηωλ
θαηεγνξηώλ), Δθήβωλ, Νεαλίδωλ, Παίδωλ θαη Κνξαζίδωλ, είλαη ππνρξεωκέλνη λα
θαηαζέηνπλ ζηνλ Α’ δηαηηεηή ηνπ αγώλα, ηελ θάξηα πξνπνλεηή πνπ εθδίδεη ν ΔΠΠΔ.
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Γ: ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΑ ΑΓΩΛΩΛ – ΑΓΔΗΔΠ ΑΓΩΛΩΛ – ΦΙΙΝ ΑΓΩΛΑ
Όινη νη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζε γπκλαζηήξηα ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ΄Δλσζεο, πνπ ζα
δειψζνπλ ηα ζσκαηεία ή ζα θαζνξίζεη ε Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΔΘ.
Τα ζωμαηεία θα θεωρείηαι όηι έχουν γηπεδόηηηα μόνον εθόζον προζκομίζουν ζηελ
ΔΠΔΘ, πξηλ ηελ θιήξσζε ηνπ θππέιινπ (εθφζνλ δελ ην έρνπλ πξνζθνκίζεη κε ηε δήισζε
ζπκκεηνρήο ζην νηθείν πξσηάζιεκά ηνπο), έγγξαθν ηνπ Γπκλαζηεξίνπ, ζην νπνίν ζα
αλαθέξεηαη ε εκέξα θαη ε ψξα πνπ παξαρσξείηαη γηα ηνπο αγψλεο ηνπ. Θα γίλνπλ δεθηέο νη
γεπεδφηεηεο πνπ ζα αλαθέξνπλ σο ψξεο έλαξμεο, εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εηδηθέο
πξνθεξχμεηο ησλ πξσηαζιεκάησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ηεο ΔΠΔΘ.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όζνλ αθνξά ηελ γεπεδόηεηα είλαη ε ύπαξμε άδεηαο
ιεηηνπξγίαο/θαηαιιειόηεηαο ηνπ γπκλαζηεξίνπ πνπ ηελ παξαρωξεί.
ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζεί ην παξαπάλσ έγγξαθν, ηα γπκλαζηήξηα
δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ζα νξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΔΘ,
φπσο είλαη εθηθηφ απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. Δθφζνλ έλα ζσκαηείν δελ πξνζθνκίζεη
έγγξαθν γεπεδφηεηαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Κππέιινπ, ηφηε δελ έρεη δηθαίσκα λα ην θάλεη
ζηε ζπλέρεηα ή γηα ηηο επφκελεο θάζεηο. Η έδξα κπνξεί λα αιιάμεη κεηά απφ απφθαζε ηνπ
Γ ηεο ΔΠΔΘ, κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο απνπεξάησζεο λέσλ γπκλαζηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη
ζηνλ Γήκν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζσκαηείνπ.
Σν Γ ηεο ΔΠΔΘ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πξσηαζιεκάησλ, δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα νξίδεη ηνπο αγψλεο νπνηαζδήπνηε θάζεο ηνπ θππέιινπ, νπνηαδήπνηε κέξα, αλ
παξνπζηαζηεί αλάγθε γη’ απηφ.
Οη αγψλεο ζηνπο νπνίνπο είλαη γεπεδνχρα ηα ζσκαηεία ηεο Υαιθηδηθήο, ζα
δηεμάγνληαη ζηηο έδξεο ηνπο.
Οη άδεηεο δηεμαγσγήο αγψλσλ ηνπ Κππέιινπ Αλδξψλ-Γπλαηθψλ εθδίδνληαη απφ ην
γεπεδνχρν ζσκαηείν.
Σα ζωκαηεία είλαη ππνρξεωκέλα λα θξνληίδνπλ γηα ηελ ύπαξμε ΦΤΛΛΟΤ
ΑΓΩΝΑ ζην γπκλαζηήξην πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ωο έδξα, γηα ηνπο αγώλεο ζηνπο
νπνίνπο είλαη γεπεδνύρα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε ζα εθαξκόδνληαη όζα
πξνβιέπεη ν ΓΚΟΓΠ ηεο ΔΟΠΔ.
Γ: ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ
Οη νκάδεο πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζα αγσληζηνχλ, κεηά απφ θιήξσζε, ζε έλαλ
αγψλα κε ζχζηεκα λνθ-άνπη, ζηελ έδξα ηεο νκάδαο πνπ ζα θιεξσζεί πξψηε. Με ην ίδην
ζχζηεκα ζα δηεμαρζνχλ θαη νη ππφινηπνη γχξνη κέρξη θαη ηνπο εκηηειηθνχο. Σα δεπγάξηα θάζε
γχξνπ ζα θαζνξίδνληαη πάληα κεηά απφ θιήξσζε. Ο ηειηθφο ζα δηεμαρζεί ζε νπδέηεξν
γήπεδν.
Οη εκεξνκελίεο θαη ψξεο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ θάζε γχξνπ ηνπ Κππέιινπ ζα
θνηλνπνηνχληαη εγθαίξσο ζηα ζσκαηεία απφ ηελ Δπηηξνπή Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΔΘ.
Οη κπάιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ θαηεγνξία, είλαη απηέο πνπ
αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην Η ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο ηεο ΔΟΠΔ.
Δ: ΑΛΑΒΝΙΔΠ ΑΓΩΛΩΛ
1) Οη αλαβνιέο ησλ αγψλσλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
Κεθάιαην Δ, άξζξν 20 ηνπ ΓΚΟΓΠ/ΔΟΠΔ.
2) Αγψλαο πνπ αλαβιήζεθε ή καηαηψζεθε γηα νπνηαδήπνηε αηηία, κπνξεί λα θξηζεί
επαλαιεπηένο κφλν κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΠΔΘ.
3) ε πεξίπησζε πνπ ρνξεγεζεί απφ ηελ ΔΠΔΘ. αλαβνιή αγψλα, θαηά ηα αλσηέξσ, ην Γ
ηεο ΔΠΔΘ κπνξεί λα νξίζεη ηνλ αλαβιεζέληα αγψλα νπνηαδήπνηε κέξα.
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ΠΡ: ΑΘΙΖΡΔΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΟΗΔΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
ην Κχπειιν ΔΠΔΘ Αλδξψλ-Γπλαηθψλ, αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2018-2019, κπνξνχλ λα
πάξνπλ κέξνο αζιεηέο/αζιήηξηεο εγγεγξακκέλνη ζηε δχλακε ηεο ΔΟΠΔ, νη νπνίνη:
Α)

Β)

Γ)

Γ)

1. πκπεξηιακβάλνληαη ζηελ «αγσληζηηθή ιίζηα» πνπ εθδίδεη ην ζσκαηείν απφ ηελ
Ηιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο ΔΟΠΔ θαη ζηελ νπνία ε ζεψξεζή ηεο γηα ηελ
ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-19 πξαγκαηνπνηείηαη απ’ επζείαο απφ ηελ
Ηιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ
2. Έρνπλ ζεσξεκέλε θαη ζε ηζρχ «Κάξηαο Τγείαο Αζιεηή»
Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή αζιεηή/ αζιήηξηαο:
1. Αλ έρεη αλαθεξζεί απφ ηνλ δηαηηεηή ζην Φχιιν ηνπ Αγψλα.
2. Αλ εθηίεη πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε απφ αξκφδηα αξρή γηα πεηζαξρηθφ ή άιιν
παξάπησκα.
χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο, πξέπεη:
1. Οη αξηζκνί ησλ αζιεηψλ/αζιεηξηψλ λα είλαη γξακκέλνη ζηελ πίζσ θαη εκπξφο
επηθάλεηα ηεο θαλέιαο.
2. Οη αξηζκνί ησλ αζιεηψλ/αζιεηξηψλ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη απφ ην Νν1 κέρξη θαη
ην Νν20.
ηηο θαλέιεο ησλ αζιεηψλ/αζιεηξηψλ επηηξέπνληαη δηαθεκίζεηο (απεξηφξηζηνο
αξηζκφο) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξντφληα πνπ δηαθεκίδνπλ είλαη απηά πνπ
επηηξέπνληαη απφ ηλ Δ.Ο.Δ. θαη έρεη δνζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ ΔΟΠΔ. Γηα λα
δνζεί έγθξηζε απφ ηελ ΔΟΠΔ, ζα πξέπεη ην ζσκαηείν λα απνζηείιεη ζρέδην ηεο
θαλέιαο. Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ηελ επδηάθξηηε εκθάληζε ηνπ
αξηζκνχ θαλέιαο ηνπ θάζε αζιεηή/αζιήηξηαο.
Τπεχζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ είλαη νη δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ.

Ε: ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ – ΔΦΔΠΔΗΠ
1) Ο ηξφπνο ππνβνιήο θαη επίιπζεο ελζηάζεσλ θαη εθέζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ην θεθ. Σ’
ηνπ ΓΚΟΓΠ ηεο ΔΟΠΔ.
2) Γηα ηηο ππνβαιιφκελεο ελζηάζεηο ην παξάβνιν νξίδεηαη ζε 100 ΔΤΡΩ. ε πεξίπησζε
απφξξηςεο ηεο έλζηαζεο, ην παξάβνιν εθπίπηεη ππέξ ηεο ΔΠΔΘ.
Ζ: ΓΗΑΗΡΖΡΔΠ
Οη δηαηηεηέο ησλ αγψλσλ ηνπ Κππέιινπ ΔΠΔΘ Αλδξψλ-Γπλαηθψλ ζα είλαη επίζεκνη
δηαηηεηέο ΔΟΠΔ θαη ζα νξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαηηεζίαο ηεο ΔΠΔΘ. Σν πνζφ ηεο
ακνηβήο ησλ δηαηηεηψλ θαζνξίδεηαη απφ ην πνζφ απνδεκίσζεο πνπ ηζρχεη γηα ηελ θαηεγνξία
ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ.
Θ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ
1) Σελ επζχλε ηεο νηθνλνκηθήο ελ γέλεη νξγάλσζεο ησλ αγψλσλ, ηελ έθδνζεο
εηζηηεξίσλ θιπ. έρεη ε ΔΠΔΘ.
2) Σα ζσκαηεία πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηo Κχπειιν Αλδξψλ – Γπλαηθψλ, κπνξνχλ
λα εθδψζνπλ εηζηηήξην αμίαο κέρξη 5 επξψ, γηα ηνπο αγψλεο πνπ είλαη γεπεδνχρα.
3) Γηα ηνλ ηειηθφ ηεο θάζε παξαπάλσ δηνξγάλσζεο (Αλδξψλ & Γπλαηθψλ) , ην Γ..
ηεο Δ.ΠΔ..Θ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κε απφθαζε ηνπ, λα νξίζεη εηζηηήξην έσο 5 επξψ.-
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Η: ΔΞΑΘΙΑ-ΒΟΑΒΔΗΑ
ηελ Κππειινχρν Οκάδα ζα απνλεκεζεί θχπειιν θαη δίπισκα απφ ηελ ΔΠΔΘ. ηνπο 14
αζιεηέο/αζιήηξηεο θαη ηνλ πξνπνλεηή/πξνπνλήηξηα ηεο νκάδαο απηήο ζα απνλεκεζνχλ
επίρξπζα κεηάιιηα θαη δηπιψκαηα. ηελ εηηεκέλε ηνπ ηειηθνχ ζα απνλεκεζνχλ αληίζηνηρα
επάξγπξα κεηάιιηα, θαζψο θαη δηπιψκαηα.
ΗΑ: ΓΔΛΗΘΑ
Σα ελδηαθεξφκελα ζσκαηεία πξέπεη λα κειεηήζνπλ κε πξνζνρή ην Γεληθφ Καλνληζκφ
Οξγάλσζεο & Γηεμαγσγήο Πξσηαζιεκάησλ θαη ηε Γεληθή Πξνθήξπμε Πξσηαζιεκάησλ ηεο
ΔΟΠΔ αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2018-2019, θαη λα έρνπλ ππ φςηλ ηνπο ηηο δηαηάμεηο ηνπο, γηα
ηελ απνθπγή αλσκαιηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε επηηπρίαο ηνπ Κππέιινπ.
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε απηή, ζα ηζρχεη φ,ηη
πξνβιέπεηαη απφ ηε Γεληθή Πξνθήξπμε Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΟΠΔ.
Αλ θάηη δελ πξνβιέπεηαη θαη απφ ηε Γεληθή Πξνθήξπμε ή ηνλ ΓΚΟΓΠ, αξκφδην λα
απνθαζίζεη είλαη ην Γ ηεο ΔΠΔΘ.

