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ΦΛΩΡΙΝΑ 11-07-2018 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Η ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ αφοφ έλαβε υπόψη:  

1] Σθν Ακλθτικι Νομοκεςία που ιςχφει ςιμερα  

2] Σον Κανονιςμό Κυπζλλου Ελλάδοσ Εραςιτεχνών  

3] Σο Καταςτατικό . τουσ Κανονιςμοφσ και τουσ Κανόνεσ Παιδιάσ  

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Σθ διοργάνωςθ των αγώνων Κφπζλλου ΕΠ Φλώρινασ Εραςιτεχνών περιόδου 2018-19 μεταξφ των 

Εραςιτεχνικών ωματείων τθσ Ενώςεωσ .  

1.- ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ 

Α] τουσ αγώνεσ Κυπζλλου Ελλάδοσ Εραςιτεχνών ςυμμετζχουν ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ οι ομάδεσ  Α, και Β 

Κατθγορίασ  

Β] Οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται μζχρι 11-8-2018 θμζρα άββατο. Σο παράβολο είναι 120,00 

ΕΤΡΩ για τισ ομάδεσ τθσ Α Κατθγορίασ , 80,00 ΕΤΡΩ για τισ ομάδεσ τθσ Β Κατθγορίασ.  

Γ] τθ διλωςθ είναι ανάγκθ να γνωςτοποιθκοφν και τα χρώματα του ςωματείου ωσ και τα γιπεδα που 

κα αγωνίηονται.  

Δ] Οι ομάδεσ ποφ ζχουν υποχρζωςθ ι δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Κφπελλο αυτό οφείλουν να 

υποβάλουν διλωςθ ςυμμετοχισ ςτθν οικεία ΕΠ ςε ειδικό ζντυπο που χορθγείται απ’ αυτι και θ οποία 

πρζπει να ςυνοδεφεται από ςχετικό παράβολο που κακορίηεται με απόφαςθ του Δ.. τθσ ΕΠ.  
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Ε] 1] Η μθ υποβολι διλωςθσ ςυμμετοχισ ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό τθσ ομάδοσ από το Κφπελλο 

αυτό, και επί πλζον θ ομάδα αυτι  χάνει τον πρώτο επίςθμο αγώνα τον  πρωτακλιματοσ ςτο οποίο 

δικαιοφται να μετάςχει και τθσ επιβάλλεται χρθματικι ποινι Εκατό [100] ΕΤΡΩ.  

Σ] Για τθν ομάδα θ οποία παραιτείται ι αποχωρεί ι γίνεται υπαίτια διακοπισ αγώνα εφαρμόηονται 

αναλογικά οι διατάξεισ των άρκρων τον ΚΑΠ και τον Πεικαρχικοφ Κώδικα.  

Ζ] Οι ποδ/ςτζσ οι οποίοι Θα λάβουν μζροσ ςε αγώνα Κυπζλλου πρζπει οπωςδιποτε, να είναι κάτοχοι 

δελτίου Ατομικών ςτοιχείων και γραμμζνοι ςτθν Κατάςταςθ Τγείασ, διαφορετικά θ ςυμμετοχι τουσ 

είναι αντικανονικι και εφόςον υποβλθκεί ζνςταςθ και γίνει δεκτι, θ ομάδα χάνει τον αγώνα με 

τζρματα 3-0 και τιμωρείται ςφμφωνα με το Αρκρο 23 παρ.11 του ΚΑΠ.και χρθματικι ποινι ζωσ 2.000 

ΕΤΡΩ  

2.- ΣΡΟΠΟ ΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΕΛΛΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΕΡΑΙΣΕΧΝΩΝ 

Οι αγώνεσ τον Κυπζλλου Ελλάδασ Εραςιτεχνών διεξάγονται με το ςφςτθμα απλών ςυναντιςεων. 

3.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Α] Για το πρόγραμμα των αγώνων του Κυπζλλου αυτοφ και γιπεδα ςτα οποία μποροφν να τελεςκοφν, 

εφαρμόηονται αναλογικά οι διατάξεισ του άρκρου 46 του ΚΑΠ.  

Β] Αγώνασ που αναβλικθκε ι διακόπθκε εξ αιτίασ των καιρικών ςυνκθκών διεξάγεται -υποχρεωτικά - 

μζςα ςε [15] θμζρεσ με απόφαςθ τθσ διοργανώτριασ.  

4.- ΕΠΑΘΛΑ ΣΕΛΙΚΟΤ ΑΓΩΝΑ 

Α] Σο Κφπελλο Ελλάδοσ Εραςιτεχνών απονζμεται ςτθν νικιτρια ομάδα τον τελικοφ αγώνα μαηί με [20] 

μετάλλια, αμζςωσ μετά τθ λιξθ του. Επίςθσ και ςτθν ομάδα που κατατάςςεται δεφτερθ.  

Β] Ολοι οι ποδ/ςτζσ που κα πάρουν μζροσ ςτον Σελικό αγώνα κακώσ και οι αναπλθρωματικοί οφείλουν 

να προςζλκοφν και να παραλάβουν τα ζπακλα και τα μετάλλια με πρώτθ τθν ομάδα που θττικθκε και 

δεφτερθ τθν νικιτρια ομάδα.  

Γ] Οι ποδ/ςτζσ που δεν πεικαρχοφν ς' αυτιν τθν υποχρζωςθ τιμωροφνται με ποινι αποκλειςμοφ δφο 

[2] αγωνιςτικών θμερών πρωτακλιματοσ ι Κυπζλλου και εφόςον αποδειχκεί υπαιτιότθτα του 

ςωματείου και τθσ διοίκθςθσ κατά τθν κρίςθ τθσ διοργανώτριασ , επιβάλλονται οι ποινζσ που 

προβλζπεται από το άρκρο 47 παρ.5β του ΚΑΠ.  

Δ] Ο ΣΕΛΙΚΟ αγώνασ ΚΤΠΕΛΛΟΤ κα διεξαχκεί ςτο Δ.Α.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑ ι με τθν ςφμφωνθ γνώμθ των δφο 

φιναλίςτ και του Δ.. τθσ Ε.Π.. Φλώρινασ ςε γιπεδο κοινισ αποδοχισ που να πλθρεί όλουσ τουσ 

"Ορουσ αςφάλειασ διεξαγωγισ ποδοςφαιρικοφ αγώνα" [Αδεία λειτουργίασ γθπζδου, κατάλλθλοσ αγων. 

χώροσ Αποδυτιρια, Περίφραξθ κ.λ.π.J εντόσ των ορίων του Νομοφ τθσ Φλώρινασ.  

 

 



Για το Δ.. 

Ο Πρόεδροσ 

Κωνςταντίνοσ Αντωνιάδθσ 

Ο Γεν. Γραμματζασ 

Χριςτοσ Γιαπράκθσ 
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