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ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΕΣΘ ΑΝ∆ΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2017-2018
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του
καταστατικού της ΕΠΕΣΘ, του Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης & ∆ιεξαγωγής
Πρωταθληµάτων (ΓΚΟ∆Π) της ΕΟΠΕ, του ∆ιεθνούς Κανονισµού Πετοσφαίρισης και της υπ'
αριθµ. Πρωτ.: 1810/15.05.2017 Γενικής Προκήρυξης Πρωταθληµάτων της Ε.Ο.ΠΕ.,
αγωνιστικής περιόδου 2017-2018,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
το Κύπελλο Ανδρών και Γυναικών της ΕΠΕΣΘ 2017-2018 µε τους εξής όρους:
Α: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ∆ικαιούνται συµµετοχής όλα τα σωµατεία που ανήκουν στη δύναµη της ΕΠΕΣΘ
και συµµετέχουν στα Πρωταθλήµατα της ΕΠΕΣΘ. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής τα
σωµατεία, των οποίων οι οµάδες Ανδρών ή Γυναικών αγωνίζονται στα
Πρωταθλήµατα της Α1 και Α2 Εθνικών Κατηγοριών και της Pre League.
2. Σωµατείο που θα δηλώσει συµµετοχή και δεν θα συµµετάσχει στον
προγραµµατισµένο αγώνα του, θα αποκλείεται και ο αγώνας θα κατακυρώνεται στο
αντίπαλο σωµατείο µε 3-0 σετ και 75-0 πόντους.
Β: ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ
1) Τα σωµατεία που επιθυµούν να πάρουν µέρος στο Κύπελλο Ανδρών-Γυναικών
ΕΠΕΣΘ, θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΠΕΣΘ, µέχρι και την Πέµπτη 24.8.2017
δήλωση συµµετοχής που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραµµατέας του
συλλόγου και θα φέρει απαραίτητα τη σφραγίδα αυτού. Η δήλωση θα πρέπει να
αναφέρει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Γενικής Προκήρυξης της ΕΟΠΕ και
της Ειδικής Προκήρυξης της ΕΠΕΣΘ. Σωµατείο που δεν θα υποβάλλει δήλωση
συµµετοχής, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν θα γίνει δεκτό στο κύπελλο.
2) Η κλήρωση για τον καθορισµό του προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί, παρουσία
των εκπροσώπων των σωµατείων, στις 04.09.2017, στις 20:15 για τις γυναίκες και
20:30 για τους Ανδρες στην αίθουσα διαλέξεων του Α.Α.Μ.Θ. «ΗΛΙΑΣ
ΖΥΓΟΥΡΗΣ».
3) Το Κύπελλο Ανδρών και Γυναικών θα αρχίσει από το Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου
2017
4) Με τη δήλωση συµµετοχής, τα σωµατεία θα πρέπει να καταβάλλουν και παράβολο
συµµετοχής αξίας 10 ευρώ. ∆εν θα γίνει δεκτή δήλωση συµµετοχής σωµατείου και δεν
θα συµπεριληφθεί αυτό στην κλήρωση, εφόσον δεν καταβληθεί το σχετικό παράβολο
και δεν εξοφληθούν τυχόν οφειλές που αφορούν παράβολα και τυχόν πρόστιµα
προηγούµενων ετών.

2

ΠΡΟΣΟΧΗ: 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), Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων και Κορασίδων, είναι
υποχρεωµένοι να καταθέτουν στον Α’ διαιτητή του αγώνα, την κάρτα
προπονητή που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ.
Γ: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – Α∆ΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
΄Ολοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε γυµναστήρια της περιφέρειας της ΄Ενωσης, που
θα δηλώσουν τα σωµατεία ή θα καθορίσει η Επιτροπή Πρωταθληµάτων της ΕΠΕΣΘ.
Τα σωµατεία θα θεωρείται ότι έχουν γηπεδότητα µόνον εφόσον προσκοµίσουν
στην ΕΠΕΣΘ, πριν την κλήρωση του κυπέλλου (εφόσον δεν το έχουν προσκοµίσει µε
τη δήλωση συµµετοχής στο οικείο πρωτάθληµά τους), έγγραφο του Γυµναστηρίου,
στο οποίο θα αναφέρεται η ηµέρα και η ώρα που παραχωρείται για τους αγώνες του.
Θα γίνουν δεκτές οι γηπεδότητες που θα αναφέρουν ως ώρες έναρξης, εκείνες που
προβλέπονται από τις ειδικές προκηρύξεις των πρωταθληµάτων ανδρών και
γυναικών της ΕΠΕΣΘ.
Απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά την γηπεδότητα είναι η ύπαρξη
άδειας λειτουργίας/καταλληλότητας 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 ∆Σ της ΕΠΕΣΘ, µόνον σε περιπτώσεις
αποπεράτωσης νέων γυµναστηρίων που βρίσκονται στον ∆ήµο του ενδιαφερόµενου
σωµατείου.
Το ∆Σ 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.
Οι αγώνες στους οποίους είναι γηπεδούχα τα σωµατεία της Χαλκιδικής, θα
διεξάγονται στις έδρες τους.
Οι άδειες διεξαγωγής αγώνων του Κυπέλλου Ανδρών-Γυναικών εκδίδονται
από το γηπεδούχο σωµατείο.
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 ΓΚΟ∆Π της ΕΟΠΕ.
∆: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι οµάδες που θα δηλώσουν συµµετοχή θα αγωνιστούν, µετά από κλήρωση,
σε έναν αγώνα µε σύστηµα νοκ-άουτ, στην έδρα της οµάδας που θα κληρωθεί
πρώτη. Με το ίδιο σύστηµα θα διεξαχθούν και οι υπόλοιποι γύροι µέχρι και τους
ηµιτελικούς. Τα ζευγάρια κάθε γύρου θα καθορίζονται πάντα µετά από κλήρωση. Ο
τελικός θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο.
Οι ηµεροµηνίες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων κάθε γύρου του Κυπέλλου
θα κοινοποιούνται εγκαίρως στα σωµατεία από την Επιτροπή Πρωταθληµάτων της
ΕΠΕΣΘ.
Οι µπάλες που θα χρησιµοποιηθούν στην κατηγορία, είναι αυτές που
αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι της Γενικής Προκήρυξης της ΕΟΠΕ.
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Ε: ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
1) Οι αναβολές των αγώνων καθορίζονται από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο Ε, άρθρο 20 του ΓΚΟ∆Π/ΕΟΠΕ.
2) Αγώνας που αναβλήθηκε ή µαταιώθηκε για οποιαδήποτε αιτία, µπορεί να κριθεί
επαναληπτέος µόνο µετά από απόφαση του ∆Σ της ΕΠΕΣΘ.
3) Σε περίπτωση που χορηγηθεί από την ΕΠΕΣΘ. αναβολή αγώνα, κατά τα
ανωτέρω, το ∆Σ της ΕΠΕΣΘ µπορεί να ορίσει τον αναβληθέντα αγώνα οποιαδήποτε
µέρα.
ΣΤ: ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
1) Στο Κύπελλο ΕΠΕΣΘ Ανδρών-Γυναικών, αγωνιστικής περιόδου 2017-2018,
µπορούν να πάρουν µέρος αθλητές/αθλήτριες εγγεγραµµένοι στη δύναµη της ΕΟΠΕ
και κάτοχοι αθλητικού δελτίου, θεωρηµένου για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο
2017-2018 .
2) Ο έλεγχος των δελτίων γίνεται από τον Α' διαιτητή, πριν από την έναρξη του
αγώνα.
3) Οι αρχηγοί ή οι εκπρόσωποι των διαγωνιζόµενων οµάδων µπορούν να ζητήσουν
τα δελτία για έλεγχο.
4) Τα δελτία επιστρέφονται στις οµάδες µετά τη λήξη του αγώνα.
5) ∆εν επιστρέφεται το δελτίο αθλητή/αθλήτριας στις περιπτώσεις του κεφ. ∆' του
ΓΚΟ∆Π της ΕΟΠΕ.
Ζ: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ
1) Ο τρόπος υποβολής και επίλυσης ενστάσεων και εφέσεων καθορίζεται από το
κεφ. ΣΤ’ του ΓΚΟ∆Π της ΕΟΠΕ.
2) Για τις υποβαλλόµενες ενστάσεις το παράβολο ορίζεται σε 100 ΕΥΡΩ. Σε
περίπτωση απόρριψης της ένστασης, το παράβολο εκπίπτει υπέρ της ΕΠΕΣΘ.
Η: ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ
Οι διαιτητές των αγώνων του Κυπέλλου ΕΠΕΣΘ Ανδρών-Γυναικών θα είναι επίσηµοι
διαιτητές ΕΟΠΕ και θα ορίζονται από την επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΕΣΘ. Για τη
διαιτησία των πρωταθληµάτων θα ισχύσουν όσα προβλέπονται στη Γενική Προκήρυξη
Ε.Ο.Πε. αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 στο Κεφ. Γ΄, παράγραφος 1 β. Το ποσό της
αµοιβής των διαιτητών καθορίζεται από το ποσό αποζηµίωσης που ισχύει για την κατηγορία
του γηπεδούχου.

Θ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Την ευθύνη της οικονοµικής εν γένει οργάνωσης των αγώνων, την έκδοσης
εισιτηρίων κλπ. έχει η ΕΠΕΣΘ.
2) Τα σωµατεία που λαµβάνουν µέρος στo Κύπελλο Ανδρών – Γυναικών,
µπορούν να εκδώσουν εισιτήριο αξίας µέχρι 5 ευρώ, για τους αγώνες που είναι
γηπεδούχα.
3) Για τον τελικό της κάθε παραπάνω διοργάνωσης (Ανδρών & Γυναικών) ,
το ∆.Σ. της Ε.ΠΕ.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωµα, µε απόφαση του, να ορίσει εισιτήριο έως
5 ευρώ.-
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Ι: ΕΠΑΘΛΑ-ΒΡΑΒΕΙΑ
Στην Κυπελλούχο Οµάδα θα απονεµηθεί κύπελλο και δίπλωµα από την ΕΠΕΣΘ.
Στους 14 αθλητές/αθλήτριες και τον προπονητή/προπονήτρια της οµάδας αυτής θα
απονεµηθούν επίχρυσα µετάλλια και διπλώµατα. Στην ηττηµένη του τελικού θα
απονεµηθούν αντίστοιχα επάργυρα µετάλλια, καθώς και διπλώµατα.

ΙΑ: ΓΕΝΙΚΑ
Τα ενδιαφερόµενα σωµατεία πρέπει να µελετήσουν µε προσοχή το Γενικό Κανονισµό
Οργάνωσης & ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων και τη Γενική Προκήρυξη
Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, και να έχουν υπ όψιν
τους τις διατάξεις τους, για την αποφυγή ανωµαλιών και την εξασφάλιση επιτυχίας
του Κυπέλλου.
Για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, θα ισχύει ό,τι
προβλέπεται από τη Γενική Προκήρυξη Πρωταθληµάτων της ΕΟΠΕ.
Αν κάτι δεν προβλέπεται και από τη Γενική Προκήρυξη ή τον ΓΚΟ∆Π,
αρµόδιο να αποφασίσει είναι το ∆Σ της ΕΠΕΣΘ.

