ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Η Ε.Π.Σ. Κιλκίς αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την αθλητική νομοθεσία
2. Τον Κ.Α.Π.
3. Το Καταστατικό της
4. Την 14/ 8-7-2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνικών ομάδων Ελλάδας ( φάση
αρμοδιότητας της Ένωσής μας) ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-20.
1.- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ (Άρθρ.38 Κ.Α.Π Κυπέλλου Ερασιτεχνικών ομάδων)
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
α.- Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών, συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα
τα Σωματεία της Α1 και Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Ένωσής μας,
π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ά δε, τα Σωματεία Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
β. 1.-Τα παραπάνω Σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν.
Κιλκίς Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικά έντυπα που επισυνάπτονται και πρέπει να
συνοδεύεται από το αντίστοιχο παράβολο των 50 ευρώ. Η Δήλωση αυτή
προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του Κ.Α.Π. και των όρων
της παρούσης.
2.- Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους, συνεπάγεται
τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο .
Επιπλέον για τις ομάδες που η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική στο Κύπελλο ,
με απόφαση της διοργανώτριας του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να
συμμετέχει η ομάδα αυτή, χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα Πρωταθλήματος, στον
οποίο δικαιούται να συμμετέχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 500 euro
3.-Δηλώσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μπορούν να γίνουν δεκτές
και θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, εφ’ όσον μέχρι την υποβολή τους δεν
έγινε η κλήρωση των αγώνων από την ΕΠΣ.
4.-Στη δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα του Σωματείου
σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π..
5.- Τέλος, στην ίδια Δήλωση είναι ανάγκη να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα
χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των αγώνων Κυπέλλου.
γ. Οι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνών ομάδων Ελλάδας διοργανώνονται από την
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Κιλκίς από 1-9-2019 έως 30-4-2020.
2.- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜ/ΧΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (άρθρο 43 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνών)
α.- Η ομάδα που αποχωρεί από αγώνα Κυπέλλου πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου
(συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης και του χρόνου εκτέλεσης των
πέναλτι), τιμωρείται σύμφωνα με τον Κ.Α.Π..
β.- Η ομάδα που κρίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου σύμφωνα με το Φ.Α.
εκτός από τις άλλες συνέπειες που υφίσταται, τιμωρείται σύμφωνα με τον Κ.Α.Π..
γ.- Η ομάδα που δεν εμφανίζεται ν’ αγωνιστεί – εκτός απ’ τις άλλες συνέπειες – χάνει
τον αγώνα, και τιμωρείται σύμφωνα με τον Κ.Α.Π..

δ.- 1. Το Σωματείο που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασι
τεχνών, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την διοργανώτρια (4) τέσσερις μέρες προ της
ημερομηνίας τέλεσης του αγώνα.
2. Αναιτιολόγητη κατά την κρίση της διοργανώτριας δήλωση της ομάδας κατά τα
ανωτέρω, συνεπάγεται εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρ. 17 του ΚΑΠ
Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, και την καταβολή της κάθε σχετικής δαπάνης (τυχόν
μετακίνησης αντίπαλης ομάδας, διαιτητών, Παρατηρητή, , προετοιμασίας αγώνα κλπ)
3. Οι παραπάνω κυρώσεις δεν επιβάλλονται σε ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμε
τοχής σε αγώνα για λόγους ανωτέρας βίας (μεταφορικά μέσα, διακοπή συγκοινωνιών
λόγω καιρικών συνθηκών κλπ),κατά την κρίση του Δ.Σ. της διοργανώτριας και
σύμφωνα με το άρθρ. 17 του ΚΑΠ..
4. Παραίτηση από τον Τελικό αγώνα Κυπέλλου τιμωρείται σύμφωνα με άρθρο 43 του
Κ.Α.Π. Κυπέλλου Ερασιτεχνών.
ε.- Όταν η διοργανώτρια ορίζει αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα και δημιουργούνται φθορές
στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, το κόστος των ζημιών θα αποτιμάται και θα καταλογί
ζεται από την Ε.Π.Σ. στο υπαίτιο Σωματείο, μετά την αυτοψία της Επιτροπής Γηπέδων.
3.- ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Οι αγώνες Κυπέλλου στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2019-20, θα διεξαχθούν με το
σύστημα καταρτισμού ομίλων και αγώνων νοκ άουτ.
1η φάση:
Οι ομάδες που θα συμμετέχουν, θα κληρωθούν σε ομίλους (μετά τις εργασίες της
Γεν. Συνέλευσης της 26ης Αυγούστου) και θα αγωνιστούν για την 1η αγωνιστική το
Σαββατοκύριακο 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2019.
Σ’ αυτήν τη φάση μετά τη διενέργεια της κλήρωσης οι ομάδες θα χωριστούν σε οκτώ
ομίλους των τεσσάρων ομάδων και θα αγωνιστούν σε τρεις αγωνιστικές, με το
παρακάτω πρόγραμμα :
1η ΑΓΩΝ. 7,8/9/19
2η ΑΓΩΝ. 14,15/9/19
3η ΑΓΩΝ.21,22/9/19
4–2
4–1
1–2
3–1
2–3
3–4
θα προκριθούν στην επόμενη φάση οι 2 πρώτες ομάδες , έτσι ώστε ο 2η φάση να
γίνει με 16 ομάδες.
2η φάση: (16 ομάδες)
Οι προκριθείσες από την πρώτη φάση ομάδες , θα κληρωθούν στα Γραφεία της ΕΠΣ
στις 23-9-2019 σε αγώνες ΝΟΚ ΑΟΥΤ και θα αγωνιστούν το Σάββατο 28-9-2019
και την Κυριακή 29-9-2019.
3η φάση: (8 ομάδες)
Οι προκριθείσες από την 2η φάση ομάδες θα συμμετέχουν στην κλήρωση σε αγώνες
ΝΟΚ ΑΟΥΤ ,που θα γίνει στα γραφεία της Ε.Π.Σ. τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και θα
αγωνιστούν την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019.
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Οι αγώνες είναι διπλοί και θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 έως
και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 .
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ημιτελικών θα αλλάξουν μόνο με απόφαση της
Επιτροπής Κυπέλλου και για λόγους δυσμενών καιρικών συνθηκών ή συμμετοχής
αθλητών στις μεικτές ομάδες της ΕΠΣ Κιλκίς.
Στους ημιτελικούς αγώνες σε περίπτωση επίτευξης ίσων τερμάτων ,προκρίνεται η
ομάδα που πέτυχε τα περισσότερα τέρματα στον εκτός έδρας αγώνα.

ΤΕΛΙΚΟΣ
Η ημερομηνία, η ώρα και το γήπεδο διεξαγωγής του Τελικού αγώνα Κυπέλλου θα
οριστεί με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Κιλκίς.
4.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α.- Ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται το Σαββατοκύριακο 7/8-9-2019.
β.- Το πρόγραμμα των αγώνων καθορίζει τη χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την
ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο ποίο θα τελείται, καθώς και την ομάδα που έχει την
ιδιότητα της γηπεδούχου.
Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξ αιτίας καιρικών συνθηκών, διεξάγεται όταν
τον ορίσει η Επιτροπή Κυπέλλου της ΕΠΣ Κιλκίς, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το
διάστημα των 15 ημερών.
5.- ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α.- Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες, ορίζονται με το
πρόγραμμα των αγώνων.
β.- Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στη διάθεση της ΕΠΣ το
γήπεδό τους για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας.
6.- ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝΌπως ορίζει το άρθρο 18 του Κ.Α.Π. τα σχετικά με τα δελτία των ποδοσφαιριστών,
όπως και τις καταστάσεις υγείας τις οποίες είναι υποχρεωμένες οι διαγωνιζόμενες
ομάδες να προσκομίσουν στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα.
Ως ορίζουν οι διατάξεις του ΚΑΠ και της Προκήρυξης των Πρωταθλημάτων της
Ε.Π.Σ. Κιλκίς
7.- ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
α.- Τα γηπεδούχα Σωματεία πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και
καταστολής πράξεων που θα δυσφημήσουν το άθλημα.
β.- Σε περίπτωση που δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημήσουν το
άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, επιβάλλονται με απόφαση της
διοργανώτριας του αγώνα οι προβλεπόμενες από το άρθρ. 15 του Πειθαρχικού Κώδικα
κυρώσεις.
8.- ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα είναι υποχρεωμένη:
α.- Να έχει στη διάθεση του Διαιτητή από την έναρξη του αγώνα μέχρι τη λήξη του η
μεν γηπεδούχα (4) τέσσερεις μπάλες, η δε φιλοξενούμενη (2) δύο μπάλες κανονικές και
σε καλή κατάσταση
β.- Κάθε ομάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό για
τη χρησιμοποίησή του από τους ποδοσφαιριστές.
γ.- Κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο
γήπεδο του αγώνα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξή του, ανεξάρτητα από τις
τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν.
9.- ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Για τις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες Κυπέλλου, τα έξοδα μετακίνησής τους
βαρύνουν τις ίδιες.

10.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

α.- Για τους αγώνες Κυπέλλου τα ποσοστά διανομής του καθαρού προϊόντος που
προκύπτουν μετά την οικονομική εκκαθάριση τα κέρδη περιέρχονται στην
γηπεδούχο ομάδα.
Μόνο για τον τελικό οι εισπράξεις μοιράζονται σε ποσοστό από 50% στις
συμμετέχουσες ομάδες μετά από τον καταρτισμό του Φύλλου Εκκαθάρισης και
αφαιρούνται από τις ακαθάριστες εισπράξεις τα εξής:
1. Το ποσοστό 15% υπέρ γηπέδου
2. Το ποσοστό 5 % υπέρ της Ε.Π.Σ.
3. Τα έξοδα Διαιτησίας
4. Τα λοιπά έξοδα του αγώνα (εκτύπωση εισιτηρίων, υπηρεσία γηπέδων, λουτρά,
γιατρός αγώνα κλπ).
β. Η τιμή των εισιτηρίων σε όλους τους αγώνες Κυπέλλου ορίζεται στα 5 ευρώ για
όλες τις συμμετέχουσες ομάδες
11.- ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Οι διατάξεις του άρθρ. 23 του Κ.ΑΠ., εφαρμόζονται για τις ενστάσεις του Κυπέλλου
Ελλάδας Ερασιτεχνών.
12.- ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (άρθρ. 47 του ΚΑΠ Κυπέλλου Ερασιτεχνών))
α.- Το Κύπελλο απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του Τελικού αγώνα με 30 μετάλλια
αμέσως μετά τη λήξη του.
β.- Στην ομάδα που συμμετέχει στον τελικό και ηττήθηκε, απονέμονται 30 μετάλλια.
γ.- Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι
αναπληρωματικοί, οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα
μετάλλια με πρώτη αυτή που ηττήθηκε και δεύτερη την νικήτρια.
δ.- Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτή τους την υποχρέωση, τιμωρούνται
με ποινή αποκλεισμού (2) δύο αγωνιστικών ημερών πρωταθλήματος και χρηματική
ποινή (200) διακοσίων ευρώ (άρθρ. 41 του Κ.Α.Π. Κυπέλλου Ερασιτεχνών) και εφ
όσον αποδειχθεί η υπαιτιότητα του Σωματείου και της διοίκησής του κατά την
κρίση της διοργανώτριας επιβάλλεται ποινή χρηματικού πρόστιμου έως 1.000
ευρώ.
13.- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παραπάνω, αποτελεί σύμβαση μεταξύ Ε.Π.Σ. σαν διοργανώτριας του Κυπέλλου
Ερασιτεχνών Ελλάδας και των Σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σ’ αυτό.
14.- ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε τι που δεν προβλέπεται απ’ την Αθλητική Νομοθεσία, Οικονομική Εγκύκλιο
και την προκήρυξη αυτή, θ’ αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Κιλκίς.
Ο Πρόεδρος

Χαρ.Δαμιανίδης

Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Πάταρας

