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Κέρκυρα 8.6.2018 
 

Ανακοίνωση 
Αποφάσεις για θέματα προκηρύξεων  

της επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου 
Το Δ.Σ της Ε.Π.Σ Κέρκυρας στη συνεδρίασή του στις 7.6.2018 σχετικά με τις προκηρύξεις της 

επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου αποφάσισε τα εξής: 
 

Πρωταθλημάτων:  
1. Η ημερομηνία έναρξης των πρωταθλημάτων για τις Α1’ και Α’ κατηγορίες ορίζεται το 

Σαββατοκύριακο 29 - 30 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ της Β’ κατηγορίας θα ορισθεί μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής και τη διαμόρφωση του 
τρόπου διεξαγωγής του πρωταθλήματος.  

2. Το σωματείο που έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στα πρωταθλήματα αυτά, πρέπει να 
υποβάλει στην Ε.Π.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ γραπτή δήλωση συμμετοχής, ως εξής: 

 Α1 κατηγορία: μέχρι την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 και ώρα 12.00.   
 Α κατηγορία: μέχρι την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 και ώρα 12.00.   
 Β κατηγορία: μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 και ώρα 12.00.   

3. Καταργείται η διάταξη για την υποχρεωτική συμμετοχή νέου ποδοσφαιριστή στα 
σωματεία της Α1 κατηγορίας. 

 
Κύπελλο ερασιτεχνών: 

1. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο θεσμό θα χωριστούν σε δύο ομίλους με γεωγραφικά 
κριτήρια με ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής, ως εξής: 

 Σε κάθε όμιλο θα συμμετάσχει υποχρεωτικά από μία ομάδα της Γ’ εθνικής 
κατηγορίας με κλήρωση (αν συμμετάσχουν στη διοργάνωση). 

 Σε κάθε όμιλο θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά οι μισές ομάδες (εφτά) από τις Α1 και 
Α κατηγορίες με γεωγραφικά κριτήρια. 

 Οι ομάδες της Β’ κατηγορίας θα διανεμηθούν κι αυτές με γεωγραφικά κριτήρια 
στους δύο ομίλους. 

 Το σωματείο Α.Ο Παξοί και η ερασιτεχνική ομάδα της Π.Α.Ε θα συμμετάσχουν με 
κλήρωση σε έναν από τους 2 ομίλους. 

2. Η διεξαγωγή του θεσμού θα εξασφαλίζει στα προημιτελικά (στις 8 ομάδες) τη συμμετοχή 
τεσσάρων (4) ομάδων από κάθε όμιλο.   
 
Τα υπόλοιπα θέματα θα ρυθμιστούν και θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες με την προκήρυξη 
των διοργανώσεων. 
 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας 

 

      Παναγιώτης Ποζίδης    εώργιος Κουλόπουλος 

 
 
 


