
ΕΝΩΣΗ ΡΟΔΟΣΦΑΙΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΛΩΙΝΑΣ 

 

ΦΛΩΙΝΑ 30/7/2020 

 

ΡΟΚΗΥΞΗ 

 

Η ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ αφοφ ζλαβε υπ'όψθ: 

 

1) Τθν Ακλθτικι Νομοκεςία που ιςχφει ςιμερα 

2) Τον Κανονιςμό Κυπζλλου Ελλάδοσ Εραςιτεχνϊν 

3) Το Καταςτατικό, τουσ Κανονιςμοφσ και τουσ Κανόνεσ Ραιδιάσ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

 

Τθ διοργάνωςθ των αγϊνων Κυπζλλου ΕΡΣ Φλϊρινασ Εραςιτεχνϊν Ρεριόδου 

2020-21 μεταξφ των Εραςιτεχνικϊν Σωματείων τθσ Ζνωςθσ. 

 



1. ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ 

α) Στουσ αγϊνεσ Κυπζλλου Ελλάδασ Εραςιτεχνϊν ςυμμετζχουν ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ οι 

ομάδεσ Α' και Β' Κατθγορίασ. 

β) Οι δηλώςεισ ςυμμετοχήσ υποβάλλονται μζχρι 21/8/2020 ημζρα Παραςκευή. 

Το παράβολο είναι 80,00 ΕΤΡΩ για τισ ομάδεσ τθσ Α' Κατθγορίασ και 50,00 ΕΤΡΩ 

για τισ ομάδεσ τθσ Β' Κατθγορίασ. 

γ) Στθ διλωςθ είναι ανάγκθ να γνωςτοποιθκοφν και τα χρϊματα του ςωματείου 

ωσ και τα γιπεδα που κα αγωνίηονται. 

δ) Οι ομάδεσ που ζχουν υποχρζωςθ ι δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Κφπελλο αυτό 

οφείλουν να υποβάλλουν διλωςθ ςυμμετοχισ ςτθν οικεία ΕΡΣ ςε ειδικό ζντυπο 

που χορθγείται απο αυτιν και θ οποία πρζπει να ςυνοδεφεται από ςχετικό 

παράβολο που κακορίηεται με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΕΡΣ. 

ε) Η μθ υποβολι διλωςθσ ςυμμετοχισ ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό τθσ ομάδασ 

από το Κφπελλο αυτό και επιπλζον θ ομάδα αυτι χάνει τον πρϊτο επίςθμο 

αγϊνα του πρωτακλιματοσ ςτον οποίο δικαιοφται να μετάςχει και τθσ 

επιβάλλεται χρθματικι ποινι ΕΚΑΣΟ (100) ΕΤΡΩ. 

ςτ) Για τθν ομάδα θ οποία παραιτείται ι αποχωρεί ι γίνεται υπαίτια διακοπισ 

αγϊνα εφαρμόηονται αναλογικά οι διατάξεισ των άρκρων του ΚΑΡ και του 

Ρεικαρχικοφ Κϊδικα. 

η) Οι ποδοςφαιριςτζσ οι οποίοι κα λάβουν μζροσ ςε αγϊνα Κυπζλλου πρζπει 

οπωςδιποτε να είναι κάτοχοι ΔΕΛΣΙΟΤ ατομικών ςτοιχείων και ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ 

αθλητή, διαφορετικά θ ςυμμετοχι τουσ είναι αντικανονικι και εφόςον 

υποβλθκεί ζνςταςθ και γίνει δεκτι, θ ομάδα χάνει τον αγϊνα με τζρματα 3-0 και 

τιμωρείται ςφμφωνα με το Άρκρο 23, Ραρ.11 του ΚΑΡ και χρθματικι ποινι ζωσ 

2000 ΕΥΩ. 

  



2. ΣΡΟΠΟ ΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΕΛΛΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΕΡΑΙΣΕΧΝΩΝ 

Οι αγϊνεσ του Κυπζλλου Ελλάδασ Εραςιτεχνϊν διεξάγονται με το ςφςτθμα 

απλϊν ςυναντιςεων. 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

α) Για το πρόγραμμα των αγϊνων του Κυπζλλου αυτοφ και τα γιπεδα ςτα οποία 

μποροφν να τελεςκοφν, εφαρμόηονται αναλογικά οι διατάξεισ του Άρκρου 46 του 

ΚΑΡ. 

β) Αγϊνασ που αναβλικθκε ι διακόπθκε εξαιτίασ των καιρικϊν ςυνκθκϊν 

διεξάγεται -υποχρεωτικά- μζςα ςε *15+ θμζρεσ με απόφαςθ τθσ διοργανϊτριασ. 

 

4. ΕΠΑΘΛΑ ΣΕΛΙΚΟΤ ΑΓΩΝΑ 

α) Το Κφπελλο Ελλάδοσ Εραςιτεχνϊν απονζμεται ςτθν νικιτρια ομάδα του 

Τελικοφ αγϊνα μαηί με *20+ μετάλλια, αμζςωσ μετά τθ λιξθ του. Επίςθσ και ςτθν 

ομάδα που κατατάςςεται δεφτερθ. 

β) Πλοι οι ποδοςφαιριςτζσ που κα πάρουν μζροσ ςτον Τελικό αγϊνα κακϊσ και 

οι αναπλθρωματικοί οφείλουν να προςζλκουν και να παραλάβουν τα ζπακλα και 

τα μετάλλια με πρϊτθ τθν ομάδα που θττικθκε και δεφτερθ τθ νικιτρια ομάδα. 

γ) Οι ποδοςφαιριςτζσ που δεν πεικαρχοφν ς'αυτιν τθν υποχρζωςθ τιμωροφνται 

με ποινι αποκλειςμοφ δυο *2+ αγωνιςτικϊν θμερϊν Ρρωτακλιματοσ ι Κυπζλλου 

και εφόςον αποδειχκεί υπαιτιότθτα του ςωματείου και τθσ διοίκθςθσ κατά τθν 

κρίςθ τθσ διοργανϊτριασ, επιβάλλονται οι ποινζσ που προβλζπονται από το 

Άρκρο 47, Ραρ. 5β του ΚΑΡ. 

δ) Ο ΣΕΛΙΚΟ αγώνασ ΚΤΠΕΛΛΟΤ θα διεξαχθεί ςτο Δ.Α.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑ ι με τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ των δυο φιναλίςτ και του Δ.Σ. τθσ ΕΡΣ ΦΛΩΙΝΑΣ ςε γιπεδο 

κοινισ αποδοχισ που να πλθρεί όλουσ τουσ "Προυσ Αςφαλείασ Διεξαγωγισ 



Ροδοςφαιρικοφ Αγϊνα" (Άδεια λειτουργίασ γθπζδου, κατάλλθλοσ αγωνιςτικόσ 

χϊροσ, Αποδυτιρια, Ρερίφραξθ κλπ.) εντόσ των ορίων τθσ Ρ.Ε. Φλϊρινασ. 

 

Ο Ρρόεδροσ 

Κωνςταντίνοσ Αντωνιάδθσ 

 

Ο Γεν.Γραμματζασ 

Χριςτοσ Γιαπράκθσ 

 

ΕΡΣ ΦΛΩΙΝΑΣ – Ραφλου Μελά 7, Τθλ: 23850.23600 – Φαξ: 23850.24734 

 

https://epsflorinas.gr  

https://epsflorinas.gr/

