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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΔΛΛΑΓΑ
ΔΡΑΙΣΔΥΝΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ
ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2017-2018 (Α’ ΦΑΗ)
Το Δ.Σ ηηρ Ε.Π.Σ. Κέπκςπαρ, αθού έλαβε ςπότη:
α) Το καηαζηαηικό ηηρ Ένυζηρ,
β) Τιρ διαηάξειρ ηος Κ.Α.Π επαζιηεσνών, όπυρ αςηόρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει ζήμεπα,
γ) Τιρ διαηάξειρ ηυν κανονιζμών ηηρ Ε.Π.Ο,
δ) Τιρ διαηάξειρ ηυν κανόνυν - κανονιζμών παισνιδιού πος ιζσύοςν,
ε) Την απόθαζή ηος ηηρ 27.7.2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΕΙ
Τνπο αγώλεο ηεο πξώηεο θάζεο ηνπ θππέιινπ Ειιάδαο εξαζηηερλώλ πνδνζθαηξηζηώλ πεξηόδνπ
2017 – 2018, πνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο ηζρύνπλ ηα παξαθάησ:
1. ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
α) ηνπο αγώλεο ζπκκεηέρνπλ:
Τπνρξεσηηθά όιεο νη νκάδεο ηεο Α1’ θαη ηεο Α΄ εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο, θαη
Πξναηξεηηθά νη νκάδεο ηεο Β΄ εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο θαη νη εξαζηηερληθέο νκάδεο
πνπ ίδξπζαλ Π.Α.Δ.
β) Οη νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο θππέιινπ (ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά),
πξέπεη λα ππνβάινπλ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 18 Απγνύζηνπ 2017, ζηηο
12.00, ζηε δηνξγαλώηξηα, ζπκπιεξσκέλε ηελ πξνβιεπόκελε δήισζε ζπκκεηνρήο.
γ) Σα ζσκαηεία ηεο Α1’ θαηεγνξίαο θαη νη εξαζηηερληθέο νκάδεο πνπ ίδξπζαλ Π.Α.Δ ζα
θαηαβάινπλ παξάβνιν σο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ύςνπο 160 επξώ, ηεο Α’ θαηεγνξίαο
παξάβνιν σο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ύςνπο 140 επξώ, ελώ ηα ζσκαηεία ηεο Β’
θαηεγνξίαο, πνπ ζπκκεηέρνπλ πξναηξεηηθά ζην ζεζκό, δελ θαηαβάινπλ παξάβνιν
ζπκκεηνρήο
δ) Τα ζσκαηεία ηεο Α1’ θαηεγνξίαο θαη ηεο Α΄ θαηεγνξίαο πνπ δε ζα ππνβάιινπλ δήισζε
ζπκκεηνρήο ζα ράλνπλ ηνλ πξώην αγώλα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζηνλ νπνίν δηθαηνύληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ θαη ζα ηνπο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή 400 επξώ γηα ηελ Α1 θαηεγνξία θαη 300
επξώ γηα ηελ Α’ θαηεγνξία.
2. ΤΣΗΜΑ ΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
1. Οη νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζεζκό ζα ρσξηζηνύλ ζε 2 νκίινπο κε γεσγξαθηθά
θξηηήξηα κε επζύλε ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο. Η δηεμαγσγή ηνπ ζεζκνύ ζα εμαζθαιίδεη ζηα
πξνεκηηειηθά (ζηηο 8 νκάδεο) ηε ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ (4) νκάδσλ από θάζε όκηιν.
2. Σν ζσκαηείν Α.Ο Παμνί ζα ζπκκεηάζρεη κε θιήξσζε ζε έλαλ από ηνπο 2 νκίινπο.
3. Οη αγώλεο δηεμάγνληαη κε ην ζύζηεκα ησλ απιώλ ζπλαληήζεσλ απνθιεηζκνύ, κε
εμαίξεζε ηνπο αγώλεο ηεο πξνεκηηειηθήο θαη εκηηειηθήο θάζεο πνπ ζα δηεμαρζνύλ κε
ην ζύζηεκα ησλ δηπιώλ ζπλαληήζεσλ.
4. Όινη νη αγώλεο νξίδνληαη ύζηεξα από δεκόζηα θιήξσζε πνπ ζα γίλεηαη ζε θάζε
θάζε ηνπ θππέιινπ. Η νκάδα πνπ θιεξώλεηαη πξώηε είλαη γεπεδνύρνο.
5. Σηνπο αγώλεο ηεο πξνεκηηειηθήο θαη εκηηειηθήο θάζεο ν πξώηνο αγώλαο δηεμάγεηαη ζην
γήπεδν ηεο νκάδαο πνπ θιεξώλεηαη πξώηε θαη ν δεύηεξνο ζην γήπεδν ηεο αληίπαιεο νκάδαο.
Αλ από ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δύν αγώλσλ δελ πξνθύπηεη ε νκάδα πνπ πξνθξίλεηαη, ηόηε ηα
ηέξκαηα πνπ πέηπρε ε θάζε νκάδα ζηνλ «εθηόο έδξαο» αγώλα ηεο ππνινγίδνληαη δηπιά. Η
νκάδα πνπ από απηό ηνλ ππνινγηζκό ζπγθεληξώζεη ην κεγαιύηεξν αξηζκό ηεξκάησλ πξνθξίλεηαη
ζηνλ ηειηθό.
Αλ νη δύν νκάδεο ζεκεηώζνπλ ηνλ ίδην αξηζκό ηεξκάησλ ζηνλ εληόο έδξαο θαη ζηνλ εθηόο έδξαο
αγώλα, ηόηε ν δεύηεξνο αγώλαο κεηά ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ παξαηείλεηαη θαηά δύν (2)
δεθαπεληάιεπηα εκίρξνλα.

Αλ ν αξηζκόο ησλ ηεξκάησλ πνπ ζα επηηύρνπλ νη δύν (2) νκάδεο θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο
εκίσξεο παξάηαζεο είλαη ν ίδηνο, ηόηε ηα ηέξκαηα πνπ ζεκείσζε ε «εθηόο έδξαο» νκάδα
ππνινγίδνληαη δηπιά θαη ζα πξνθξηζεί ε θηινμελνύκελε νκάδα.
Αλ όκσο θαηά ηελ πην πάλσ εκίσξε παξάηαζε δελ ζεκεησζεί ηέξκα, ηόηε ν ληθεηήο ζα
αλαδεηρζεί κε εθηέιεζε πέλαιηηο.
6. σκαηείν όισλ ησλ θαηεγνξηώλ πνπ δελ ζα θαηέιζεη λα αγσληζηεί ζε
πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα ηνπ ή απνρσξήζεη από ην ζεζκό εθηόο ησλ πξνβιεπόκελσλ
από ηνλ Κ.Α.Π πνηλώλ ζα ηνπ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή ύςνπο 600 επξώ θαη ζα
απνθιείεηαη από ηε ζπλέρεηα ηνπ θππέιινπ. ηα ζσκαηεία ηεο Β’ θαηεγνξίαο, πνπ
ζπκκεηέρνπλ πξναηξεηηθά ζην ζεζκό δε ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή, αλ
ελεκεξώζνπλ έγθαηξα γηα ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο ηνπο ζε αγώλα, ελώ ζα
επηβάιινληαη νη άιιεο πξνβιεπόκελεο πνηλέο ηνπ Κ.Α.Π.
8. Ο ηειηθόο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θππειινύρνπ ηεο Έλσζεο ζα δηεμαρζεί ζην Αζιεηηθό Κέληξν
ηεο Ε.Π.Σ Κέξθπξαο, εθηόο αλ γηα εηδηθό ιόγν απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ην Δ.Σ ηεο δηνξγαλώηξηαο.
Τα έζνδα ηνπ αγώλα ζα δηαηίζεληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Τακείνπ Αιιειεγγύεο Εξαζηηερληθνύ
πνδνζθαίξνπ ηεο Ε.Π.Σ.Κ.
3. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩN
Ηκεξνκελία έλαξμεο ησλ αγώλσλ νξίδεηαη ην αββαηνθύξηαθν 9-10 ηνπ επηέκβξε
2017. Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο όισλ ησλ αγώλσλ ησλ επόκελσλ θάζεσλ ζα
αλαθνηλσζνύλ πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ζεζκνύ.
4. ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ
1. Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νκάδα αλδξώλ πνδνζθαηξηζηή πνπ δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην
14ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη απώιεηα ηνπ αγώλα, αλ
ππνβιεζεί έλζηαζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 23 ηνπ Κ.Α.Π.
Εξαζηηερληθώλ Οκάδσλ. Εηδηθά θαη κόλν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ειηθίαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ
πνπ απνθηνύλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε αλδξηθέο νκάδεο (ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 14
εηώλ) σο εκεξνκελία γέλλεζεο όισλ ζεσξείηαη ε 31ε Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο γέλλεζήο ηνπο.
2. Οη νκάδεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο ππνρξενύληαη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη λα παξαδίδνπλ
ζηνλ δηαηηεηή:
α) Τν δειηίν αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη κεηαβνιώλ πνδνζθαηξηζηή.
β) Καηάζηαζε Υγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ.
γ) Δειηίν πηζηνπνίεζεο ηνπ πξνπνλεηή ηεο νκάδνο ή πξνζσξηλό δειηίν αζθνύληνο θαζήθνληα
πξνπνλεηή, πνπ εθδίδεη ε Ε.Π.Σ.Κ.
Η ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζηνπο αγώλεο γίλεηαη κε ηελ παξάδνζε ζην δηαηηεηή πξηλ ηελ
έλαξμε ηνπ αγώλα, ησλ δειηίσλ αζιεηηθήο ηδηόηεηαο ή ησλ δειηίσλ αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θαη
κεηαβνιώλ
πνδνζθαηξηζηώλ,
θαζώο
θαη
θαηάζηαζε
πγείαο
ησλ
πνδνζθαηξηζηώλ
(πιαζηηθνπνηεκέλε) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία απηώλ θαζώο
θαη ην ζσκαηείν πνπ αλήθνπλ, ζα θέξεη δε ηαηξηθή ζεώξεζε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη όηη νη
πεξηιακβαλόκελνη ζηνλ πίλαθα πνδνζθαηξηζηέο είλαη απνιύησο πγηείο θαη ηθαλνί λα αγσλίδνληαη
ζε αγώλεο ηεο νκάδνο ηνπο. Η σο άλσ ηαηξηθή ζεώξεζε, πξαγκαηνπνηείηαη κόλν από αζιίαηξν ή
νξζνπεδηθό ή παζνιόγν ή θαξδηνιόγν ή αγξνηηθό ηαηξό ή γεληθήο ηαηξηθήο, πξέπεη δε λα
παξέρεηαη ζε εηήζηα βάζε γηα θάζε πνδνζθαηξηζηή θαη λα ηζρύεη θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ
αγώλα. Η κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν απόδεημε ηεο πγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ είλαη
απαξάδεθηε.
Η δηνξγαλώηξηα δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο ηνπ ηξόπνπ απόδεημεο ηεο πγείαο ησλ
πνδνζθαηξηζηώλ, όπσο θαη ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ησλ δειηίσλ πγείαο, ζε πεξίπησζε πνπ
απνθαζηζηνύλ δηαθνξνπνηήζεηο από ην Δ.Σ ηεο Ε.Π.Ο.
Αληίγξαθν ηνπ πίλαθα πγείαο θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζε
αγώλα, ζηελ Ε.Π.Σ. Κέξθπξαο κε επζύλε ηνπ ζσκαηείνπ, απνηειεί δε ην αδηακθηζβήηεηα
επίζεκν έγγξαθν ζε πεξίπησζε ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγώλ.
Ο δηαηηεηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεκεηώζεη ζηελ νηθεία ζηήιε ηνπ Φ.Α. ηηο ηπρόλ ειιείςεηο
ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ.
Ο έιεγρνο γίλεηαη από ηνλ δηαηηεηή θαη ηνπο αξρεγνύο ησλ δηαγσληδόκελσλ νκάδσλ
ππνρξεσηηθά πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαηά ηελ εθ κέξνπο ηνπ δηαηηεηή ζπκπιήξσζε ηνπ
Φ.Α.
Ο δηαηηεηήο ππνρξενύηαη λα θξαηήζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδόκελσλ πνδνζθαηξηζηώλ
κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. νη δε αξρεγνί ησλ νκάδσλ κπνξνύλ λα ηα δεηήζνπλ ζ' απηό ην
δηάζηεκα γηα λα ηα ειέγμνπλ κόλν γηα ηελ πεξίπησζε δηαηύπσζεο έλζηαζεο πιαζηνπξνζσπίαο.

3. Απαγνξεύεηαη ε κε νπνηαδήπνηε άιιε ηδηόηεηα είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζην πάγθν
ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ ηνπ δηπισκαηνύρνπ πξνπνλεηή ή ηνπ αζθνύληα ρξέε πξνπνλεηή πνπ δελ
παξέδσζε ην δειηίν πηζηνπνίεζεο ή άζθεζεο θαζεθόλησλ πνπ ηνπ εμέδσζε ε Ε.Π.Σ.Κ. Κακία
άιιε ηαπηόηεηα δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή γηα ηελ είζνδό ηνπο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν.
4. Απαγνξεύεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή λα αγσληζηεί εληόο 24σξνπ ζε δύν αγώλεο ηνπ ζσκαηείνπ
πνπ αλήθεη. Ο ππνινγηζκόο ηνπ εηθνζηηεηξαώξνπ αξρίδεη από ην ηειεπηαίν ιεπηό ζπκκεηνρήο ηνπ
πνδνζθαηξηζηή ζηνλ πξώην αγώλα θαη πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ
δεύηεξνπ αγώλα. Σηελ πεξίπησζε απηή πεξηιακβάλνληαη θαη νη αγώλεο ηεο παηδηθήο θαηεγνξίαο.
Παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη απώιεηα ηνπ δεύηεξνπ αγώλα αλ ππνβιεζεί έλζηαζε
αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο, θαηά ηα νξηδόκελα ζηνλ Κ.Α.Π. Σηε δηάηαμε απηή εκπίπηνπλ θαη νη
πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ σο δαλεηθνί ζε άιια ζσκαηεία, ζύκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε
ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο παηδηθήο θαηεγνξίαο.
5. Δηαηηεηέο ελ ελεξγεία ή κε, εγγεγξακκέλνη ζε Σπλδέζκνπο, δελ έρνπλ δηθαίσκα λα κεηέρνπλ
σο πνδνζθαηξηζηέο ζε αγώλεο, ηπρόλ δε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη αληηθαλνληθή κε ηηο
πξνβιεπόκελεο από ηνλ Κ.Α.Π. θπξώζεηο ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ζρεηηθήο έληαζεο.
6. Δηπισκαηνύρνη Πξνπνλεηέο, νη νπνίνη θαηά ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ ή ηε
δηάξθεηα απηήο, έιαβαλ ηαπηόηεηα πξνπνλεηή από ηελ Ε.Π.Σ.Κ. ή ηελ Ε.Π.Ο., δελ έρνπλ
δηθαίσκα λα κεηέρνπλ σο πνδνζθαηξηζηέο ζε επίζεκνπο αγώλεο. Τπρόλ δε ζπκκεηνρή ηνπο
απνηειεί αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή, εθαξκνδόκελεο ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ
Κ.Α.Π. Επίζεο δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί ε ηαπηόηεηα ηνπ δηπισκαηνύρνπ πξνπνλεηή πνπ έιαβε
θαηά ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Κ.Α.Π ύζηεξα από αίηεζή ηνπ ή αίηεζε ηεο νκάδνο, κε ηελ νπνία έρεη
ζπκβιεζεί ζηελ ίδηα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν, γηα λα κεηέρεη σο πνδνζθαηξηζηήο ζε αγώλεο.
7. Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα θπζηθνύ
πξνζώπνπ πνπ έρεη ηηκσξεζεί κε νπνηαδήπνηε άιιε ηδηόηεηα (εθόξνπ, πξνπνλεηή θ.ιπ). Τπρόλ
ζπκκεηνρή είλαη αληηθαλνληθή θαη ζε πεξίπησζε έλζηαζεο εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 11
ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Α.Π.
8. Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ, ησλ νπνίσλ ε άδεηα παξακνλήο ηνπ
ζηε ρώξα καο, έρεη ιήμεη, όπσο απηή θαίλεηαη από ην δειηίν αηνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπο. Ο
δηαηηεηήο θάζε αγώλα νθείιεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηνπ
αγώλα πνπ δηεπζύλεη θαη ππνρξενύηαη ζηελ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηεο έλαξμεο θαη ιήμεο
ηζρύνο ησλ αζιεηηθώλ δειηίσλ ησλ αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη εθόζνλ πξνθύπηεη όηη δελ
θαιύπηεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο απαγνξεύεη ηελ αλαγξαθή ηνπο ζην θύιιν αγώλα,
ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηηο νκάδεο.
9. Οη πνηλέο ζε αμησκαηνύρνπο πνπ έρνπλ ηηκσξεζεί ηζρύνπλ ζε όια ηα πξσηαζιήκαηα
(αλδξώλ, θύπειιν, παηδηθά) όηαλ αθνξνύλ εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ελώ ηζρύνπλ ζην
πξσηάζιεκα πνπ επηβιήζεθαλ (αλδξώλ θαη θύπειιν ή παηδηθά) όηαλ αθνξνύλ πνηλέο
αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Η δηάηαμε απηή αθνξά θαη ηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα. Οη πνηλέο
πνδνζθαηξηζηώλ πνπ επηβιήζεθαλ ζην παηδηθό πξσηάζιεκα εθηίνληαη απνθιεηζηηθά ζηε
δηνξγάλσζε απηή.
10. Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ, ησλ νπνίσλ ε άδεηα παξακνλήο
ηνπο ζηε ρώξα καο, έρεη ιήμεη, όπσο απηή θαίλεηαη από ην δειηίν αηνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπο. Ο
δηαηηεηήο θάζε αγώλα νθείιεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηνπ
αγώλα πνπ δηεπζύλεη θαη ππνρξενύηαη ζηελ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηεο έλαξμεο θαη ιήμεο
ηζρύνο ησλ αζιεηηθώλ δειηίσλ ησλ αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ θαη εθόζνλ πξνθύπηεη όηη δελ
θαιύπηεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο απαγνξεύεη ηελ αλαγξαθή ηνπο ζην θύιιν αγώλα,
ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηηο νκάδεο. Η αλαγξαθόκελε έλαξμε θαη ιήμε ηζρύνο ζηα δειηία
αζιεηηθήο ηδηόηεηαο αιινδαπώλ πνδνζθαηξηζηώλ, πξέπεη λα θαιύπηεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο
αγώλεο, αιιηώο ε ζπκκεηνρή είλαη αληηθαλνληθή.
11. Οη πνηλέο ζε αμησκαηνύρνπο πνπ έρνπλ ηηκσξεζεί ηζρύνπλ ζε όια ηα πξσηαζιήκαηα
(αλδξώλ, θύπειιν, παηδηθά) όηαλ αθνξνύλ εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ελώ ηζρύνπλ ζην
πξσηάζιεκα πνπ επηβιήζεθαλ (αλδξώλ θαη θύπειιν ή παηδηθά) όηαλ αθνξνύλ πνηλέο
αγσληζηηθώλ εκεξώλ. Η δηάηαμε απηή αθνξά θαη ηα παηδηθά πξσηαζιήκαηα. Οη πνηλέο
πνδνζθαηξηζηώλ πνπ επηβιήζεθαλ ζην παηδηθό πξσηάζιεκα εθηίνληαη απνθιεηζηηθά ζηε
δηνξγάλσζε απηή θαη αληίζηξνθα ησλ άιισλ δηνξγαλώζεσλ, ζηα πξσηαζιήκαηα θαη ην θύπειιν,
όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Κ.Α.Π.
12. Σην ζεζκό ηνπ θππέιινπ δελ ηζρύνπλ νη ειηθηαθνί πεξηνξηζκνί ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο
Ε.Π.Σ Κέξθπξαο.
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ-ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

α) Όια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο βαξύλνπλ ην ζσκαηείν πνπ κεηαθηλείηαη, ρσξίο απηό λα δηθαηνύηαη
λα ηα εηζπξάμεη από ηελ εθθαζάξηζε ηνπ αγώλα.
β) Τα έμνδα δηαηηεζίαο θαη παξαηεξεηή αγώλα (ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά πξηλ από
ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα, δηαθνξεηηθά ν αγώλαο δε δηεμάγεηαη κε επζύλε ηνπ γεπεδνύρνπ
ζσκαηείνπ) βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ ην γεπεδνύρν ζσκαηείν.
6. ΓΙΑΣΡΟ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ
ε θάζε αγώλα θαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ, κε επζύλε θαη έμνδα ηνπ γεπεδνύρνπ
ζσκαηείνπ ζα παξίζηαηαη ππνρξεσηηθά γηαηξόο αγώλα. ε πεξίπησζε πνπ δελ
παξίζηαηαη γηαηξόο δε ζα δηεμάγεηαη ν αγώλαο κε ππαηηηόηεηα ηνπ γεπεδνύρνπ
ζσκαηείνπ θαη ζα εθαξκόδεηαη κε απόθαζε ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Π..Κ ην άξζξν 21 ηνπ
Κ.Α.Π.
Τα γεπεδνύρα ζσκαηεία ππνρξενύληαη λα δηαζέηνπλ ζηνλ γηαηξό αγώλα ην απαηηνύκελν
θαξκαθεπηηθό πιηθό, κάζθα νμπγόλνπ (απηό πνπ δηαζέηεη ε δηνξγαλώηξηα, αιιά θαη όηη
επηβάιιεηαη λα πξνκεζεπηνύλ ηα ζσκαηεία) θαη ηα θνξεία πνπ έρνπλ δηαηεζεί.
Τελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ αλαιακβάλεη ν παξαηεξεηήο αγώλα ν νπνίνο
θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ζηελ έθζεζή ηνπ.
7. ΔΠΑΘΛΑ ΣΔΛΙΚΟΤ
α) Σηε ληθήηξηα νκάδα ηνπ ηειηθνύ απνλέκεηαη θύπειιν θαη 25 κεηάιιηα ακέζσο κεηά ηε ιήμε
ηνπ αγώλα. Επίζεο, ζηελ νκάδα πνπ θαηαηάζζεηαη δεύηεξε απνλέκεηαη θύπειιν θαη 25
κεηάιιηα, θαζώο θαη κεηάιιηα ζην δηαηηεηή, ζηνπο βνεζνύο ηνπ, ζηνλ 4ν δηαηηεηή θαη ζηνπο
παξαηεξεηέο αγώλα.
β) Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηνλ ηειηθό αγώλα θαζώο θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί,
νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ θαη λα παξαιάβνπλ ηα έπαζια θαη ηα κεηάιιηα κε πξώηε ηελ νκάδα
πνπ εηηήζεθε θαη δεύηεξε ηε ληθήηξηα.
Οη πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ ζα πεηζαξρήζνπλ ζ’ απηή ηελ ππνρξέσζε ηηκσξνύληαη κε πνηλή
απνθιεηζκνύ δύν (2) αγσληζηηθώλ εκεξώλ πξσηαζιήκαηνο θαη εθόζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο
δηνξγαλώηξηαο απνδεηρζεί ππαηηηόηεηα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηεο δηνίθεζήο ηνπ, ηηκσξείηαη κε
απώιεηα ηνπ πξώηνπ επίζεκνπ αγώλα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο επόκελεο πεξηόδνπ ζην νπνίν
δηθαηνύηαη λα κεηέρεη θαη ηνπ επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή από 300 έσο 500 επξώ.
8. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
α) Η δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ θππέιινπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ
Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ.
β) Η πξνθήξπμε απηή είλαη πξόηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο Ε.Π.Σ. Κέξθπξαο,
δηνξγαλώηξηαο ηεο πξώηεο θάζεο ησλ αγώλσλ Κππέιινπ Ειιάδαο Εξαζηηερλώλ, θαη ησλ
ζσκαηείσλ πνπ έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή ζ’ απηή. Με ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή ηεο
πξνθήξπμεο ζπληειείηαη ε παξαπάλσ ζύκβαζε (άξζξν 7, παξ. 2 ηνπ Κ.Α.Π.).
γ) Γηα ηα ππόινηπα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ ηνπ θππέιινπ ηζρύνπλ
αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηεο πξνθήξπμεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο Ε.Π.Σ Κέξθπξαο.
δ) Η Ε.Π.Σ Κέξθπξαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ή ζπκπιήξσζεο ηεο παξνύζαο
πξνθήξπμεο, αλ ππάξμεη αιιαγή ησλ ζεκεξηλώλ δεδνκέλσλ, κε ηξνπνπνηήζεηο θαλνληζκώλ θ.ιπ.
9. ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από απηή ηελ πξνθήξπμε, ηνλ Καλνληζκό Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ
θαη ηελ αζιεηηθή λνκνζεζία, ζα ξπζκίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Ε.Π.Σ.
Κέξθπξαο.
Γηα ην Δ.Σ
Ο Πξόεδξνο
Παλαγηώηεο Πνδίδεο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο
Γηώξγνο Κνπιόπνπινο

