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Ζκεξνκελία 21-08-2019
Αξηζ. Πξωη. 1470
Πξνο
Όια ηα ωκαηεία ηεο δύλακήο καο
ηηο έδξεο ηνπο
ΘΔΜΑ : ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΓΩΝ Δ.Π..ΓΡΑΜΑ 2019-2020.
αο ζηέιλνπκε ηε ζπκπιεξωκαηηθή πξνθήξπμε Κππέιινπ πεξηόδνπ 2019-2020 ζύκθωλα
κε ηελ απόθαζε ηεο Δ.Δ. ηεο 19-08-2019 .

ηνπο αγώλεο Κππέιινπ Δξαζηηερληθώλ Οκάδωλ ζπκκεηέρνπλ ππνρξεωηηθά νη
νκάδεο ηεο Γ ΄ Δζληθήο Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο, νη νκάδεο ηεο Α΄ Δξαζηηερληθήο
Καηεγνξίαο θαη νη νκάδεο ηεο Β΄ Δξαζηηερληθήο Καηεγνξίαο πνπ δήιωζαλ
ζπκκεηνρή πξναηξεηηθά.
1. Α.Ο.ΠΑΝΓΡΑΜΑΗΚΟ
2. Α.Δ.ΚΑΛΑΜΠΑΚΗΟΤ
3. Γ..ΠΡΟΟΣΑΝΖ
4. ΓΟΞΑ ΠΔΣΡΟΤΑ
5. Α.Δ.ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΩΝ
6. ΓΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ
7. Α.Δ.ΚΤΡΓΗΩΝ
8. ΟΡΦΔΑ ΥΩΡΗΣΖ
9. ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΗΟΤ
10. Α.Δ.Κ.ΒΡΤΖ
11. ΑΡΖ ΦΩΣΟΛΗΒΟΤ
12. ΦΗΛΗΠΠΟΗ ΓΟΞΑΣΟΤ
13. ΑΚΡΗΣΑ Κ.ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ
14. ΔΘΝ.ΑΣ.ΚΑΛΛΗΦΤΣΟΤ
15.ΚΔΡΑΤΝΟ ΑΡΚΑΓΗΚΟΤ

16. ΑΡΖ ΚΑΛΑΜΩΝΑ
17. Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΞΖΡΟΠΟΣΑΜΟΤ
18. ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΟ ΑΛΗΣΡΑΣΖ
19. ΓΟΞΑ ΜΗΚΡΟΠΟΛΖ
20. Μ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΗΟΤ
21. ΚΔΡΑΤΝΟ ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗΟΤ
22. ΑΚΡΗΣΑ Ν.ΚΡΩΜΝΖ
23. ΖΡΑΚΛΖ ΜΑΤΡΟΒΑΣΟΤ
24. ΓΟΞΑ ΑΝΣΩΝΖ ΚΑΣΡΗΝΟ
25. ΑΡΖ ΜΗΚΡΟΥΩΡΗΟΤ
26. ΖΡΑΚΛΖ ΑΓΡΗΑΝΖ
27. ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΔΒΑΣΔΗΑ
28. Γ..ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΡΑΜΑ

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Α ΄ ΦΑΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 08-09-2019
Σηελ Α ΄ θάζε ζα πάξνπλ κέξνο νη δέθα ηξεηο (13) νκάδεο
ηεο Β ΄ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο πεξηόδνπ 2019-2020 πνπ
δήιωζαλ ζπκκεηνρή ζην Κύπειιν.
Θα δηεμαρζνύλ έμη(6)αγώλεο κε ην ζύζηεκα ηωλ απιώλ
ζπλαληήζεωλ πξόθξηζεο θαη κία νκάδα πνπ ζα θιεξωζεί ζα

2

ΔΝΩΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ ΓΡΑΜΑ
Γ. Παπαλδξένπ 36, 66100, Γξάκα, Σει. 25210 36081-47057, Fax 25210 36071 www.epsd.gr e-mail: e-p-sdra@otenet.gr

πεξάζεη άλεπ αγώλα ζηελ επόκελε Β’θάζε.
Όινη νη αγώλεο νξίδνληαη κεηά από δεκόζηα θιήξωζε. Η
νκάδα πνπ θιεξώλεηαη πξώηε είλαη γεπεδνύρνο.
Αν η κανονική διάπκεια ηων αγώνων λήξει με ιζόπαλο
αποηέλεζμα, ηόηε ο νικηηήρ θα αναδεισθεί απ ΄ εςθείαρ από
ηην διαδικαζία ηων πέναληι σωπίρ παπάηαζη.
Σηελ επόκελε θάζε ζα ιάβνπλ κέξνο νη έμη(6)ληθήηξηεο
νκάδεο ζπλ ε νκάδα πνπ θιεξώζεθε άλεπ αγώλα.
Σηην επόμενη θάζη πεπνάνε ζςνολικά επηά (7) ομάδερ.
Β ΄ ΦΑΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟΤ
Σηελ Β’ΦΑΣΗ ζπκκεηέρνπλ ε κία [1] νκάδα ηεο Γ’ Δζληθήο
θαηεγνξίαο πεξηόδνπ 2019-2020,νη δεθαηέζζεξηο [14]νκάδεο
ηεο Α’ Δξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο πεξηόδνπ 2019-2020 θαη
νη επηά(7) νκάδεο ηεο Β’ Καηεγνξίαο πνπ πξνθξίζεθαλ από
ηελ Α’ θάζε.
Θα δηεμαρζνύλ έμε
(6)
αγώλεο κε ην ζύζηεκα ηωλ απιώλ
ζπλαληήζεωλ
πξόθξηζεο
θαη
δέθα
[10]νκάδεο
πνπ
ζα
θιεξωζνύλ ζα πεξάζνπλ άλεπ αγώλα ζηελ επόκελε Γ ’ θάζε.
Όινη νη αγώλεο νξίδνληαη κεηά από δεκόζηα θιήξωζε.
Η
νκάδα πνπ θιεξώλεηαη πξώηε είλαη γεπεδνύρνο.
Αν κληπωθεί ζεύγορ ομάδων διαθοπεηικήρ καηηγοπίαρ, ηόηε η
ομάδα ηηρ μικπόηεπηρ καηηγοπίαρ έσει ηο δικαίωμα εθόζον
ηο αιηηθεί έγκαιπα, οπιζμού διεξαγωγήρ ηος αγώνα ζηην
έδπα ηηρ.
Αν η κανονική διάπκεια ηων αγώνων λήξει με ιζόπαλο
αποηέλεζμα, ηόηε ο νικηηήρ θα αναδεισθεί απ ΄ εςθείαρ από
ηην διαδικαζία ηων πέναληι σωπίρ παπάηαζη.
Σηελ επόκελε θάζε ζα ιάβνπλ κέξνο νη έμη(6) ληθήηξηεο
νκάδεο θαη νη δέθα [10]νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ άλεπ αγώλα.
Σηην επόμενη Γ’ΦΑΣΗ πεπνάνε ζςνολικά δεκαέξι[16]ομάδερ.
Γ ΄ ΦΑΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟΤ
ηε Γ ΄ θάζε Κππέιινπ ζπκκεηέρνπλ νη δεθαέμη [ 16 ] νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από
ηελ Β ’ θάζε.
Θα δηεμαρζνύλ νθηώ [ 8 ] αγώλεο κε ην ζύζηεκα ηωλ απιώλ ζπλαληήζεωλ
πξόθξηζεο.
Όινη νη αγώλεο νξίδνληαη κεηά από δεκόζηα θιήξωζε.
Η
νκάδα πνπ θιεξώλεηαη πξώηε είλαη γεπεδνύρνο.
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Αν κληπωθεί ζεύγορ ομάδων διαθοπεηικήρ καηηγοπίαρ, ηόηε η
ομάδα ηηρ μικπόηεπηρ καηηγοπίαρ έσει ηο δικαίωμα εθόζον
ηο αιηηθεί έγκαιπα, οπιζμού διεξαγωγήρ ηος αγώνα ζηην
έδπα ηηρ.
Αν η κανονική διάπκεια ηων αγώνων λήξει με ιζόπαλο
αποηέλεζμα, ηόηε ο νικηηήρ θα αναδεισθεί απ΄ εςθείαρ από
ηην διαδικαζία ηων πέναληι σωπίρ παπάηαζη.
Σηελ επόκελε Γ’ΦΑΣΗ πεξλάλε ζπλνιηθά νη νθηώ [8]
ληθήηξηεο νκάδεο.
Γ΄ ΦΑΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΤΠΔΛΛΟΤ
ηελ Γ ΄ θάζε Κππέιινπ ζπκκεηέρνπλ νη νθηώ (8) νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από ηε
Γ ΄ Φάζε.
Θα δηεμαρζνύλ ηέζζεξηο [4] αγώλεο κε ην ζύζηεκα ηωλ απιώλ ζπλαληήζεωλ
πξόθξηζεο.
Όινη νη αγώλεο νξίδνληαη κεηά από δεκόζηα θιήξωζε.
νκάδα πνπ θιεξώλεηαη πξώηε είλαη γεπεδνύρνο.

Η

Αν κληπωθεί ζεύγορ ομάδων διαθοπεηικήρ καηηγοπίαρ, ηόηε η
ομάδα ηηρ μικπόηεπηρ καηηγοπίαρ έσει ηο δικαίωμα εθόζον
ηο αιηηθεί έγκαιπα, οπιζμού διεξαγωγήρ ηος αγώνα ζηην
έδπα ηηρ.
Αν η κανονική διάπκεια ηων αγώνων λήξει με ιζόπαλο
αποηέλεζμα, ηόηε ο νικηηήρ θα αναδεισθεί απ΄ εςθείαρ από
ηην διαδικαζία ηων πέναληι σωπίρ παπάηαζη.
Σηην επόμενη Ε’ΦΑΣΗ[ημιηελικοί αγώνερ]πεπνάνε ζςνολικά οι
ηέζζεπιρ [4]νικήηπιερ ομάδερ.
Δ ΄ ΦΑΗ (ΗΜΙΣΔΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΔ)
ηελ Δ ΄ θάζε Κππέιινπ ζπκκεηέρνπλ νη ηέζζεξηο (4) νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από
ηε Γ ΄ Φάζε.
Καηόπηλ δεκόζηαο θιήξωζεο ζα αλαδεηρζνύλ ηα
δύν[2]δεύγε νκάδωλ ηωλ
εκηηειηθώλ αγώλωλ ηα νπνία ζα αγωληζηνύλ κε ην ζύζηεκα ηωλ δηπιώλ
ζπλαληήζεωλ[εληόο-εθηόο έδξαο].
Ζ νκάδα πνπ θιεξώλεηαη πξώηε είλαη ε γεπεδνύρνο νκάδα ηωλ πξώηωλ αγώλωλ.
Αλ κεηά ηελ ιήμε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηωλ επαλαιεπηηθώλ αγώλωλ δελ
αλαδεηρζεί ληθήηξηα νκάδα ωο πξνθξηλόκελε ζύκθωλα κε ην άξζξν 20 ηνπ
Κ.Α.Π. ηεο Δ.Π.Ο.,ηόηε ζα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ηεο εκίωξεο
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παξάηαζεο[δύν εκίρξνλα ηωλ 15 ιεπηώλ]θαη αλ ρξεηαζηεί θαηόπηλ ε δηαδηθαζία
ηωλ πέλαιηη.
ΣΔΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΤΠΔΛΛΟΤ
Ο αγώλαο ζα είλαη απιόο ζε νπδέηεξν γήπεδν θαη ζε πεξίπηωζε ηζόπαινπ
απνηειέζκαηνο, εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π.
(παξάηαζε κηζήο ώξαο, πέλαιηη θ.ι.π.).
Θα δηεμαρζεί θιήξωζε κεηαμύ ηωλ δύν νκάδωλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηππηθά
γεπεδνύρνπ νκάδαο.
Γηα ηνλ ηειηθό αγώλα θππέιινπ θαη νη δύν νκάδεο κπνξνύλ λα θνξέζνπλ ηελ ζηνιή
ηεο πξώηεο ηνπο επηινγήο, ωζηόζν εάλ ππάξρεη ζύγρπζε ρξωκάηωλ, ε ηππηθά
θηινμελνύκελε νκάδα πξέπεη λα θνξέζεη ηελ ζηνιή ηεο δεύηεξεο επηινγήο ηεο.
Δάλ ε ζύγρπζε ρξώκαηνο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη νη αμηωκαηνύρνη ηωλ νκάδωλ
δελ κπνξνύλ λα ζπκθωλήζνπλ γηα ηα ρξώκαηα πνπ πξέπεη λα θνξεζνύλ από ηηο
νκάδεο ηνπο, ν αληηπξόζωπνο ηεο δηνξγαλώηξηαο ζα απνθαζίζεη ζε δηαβνύιεπζε κε
ηνλ δηαηηεηή.
Ζ νηθνλνκηθή επηζηαζία ηνπ παξαπάλω αγώλα είλαη επζύλε ηεο δηνξγαλώηξηαο.
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ε όινπο ηνπο αγώλεο Κππέιινπ Δξαζηηερληθώλ ζωκαηείωλ ηεο Δ.Π.. Γξάκαο
2019-2020 πιελ ηνπ Σειηθνύ αγώλα νη γεπεδνύρεο νκάδεο επζύλνληαη κε ηελ
νηθνλνκηθή επηζηαζία ηωλ αγώλωλ.
ηνπο αγώλεο ηωλ ηνπηθώλ θαη παλειιήληωλ εξαζηηερληθώλ πξωηαζιεκάηωλ θαη
θππέιινπ είλαη ππνρξεωηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ ελδεθάδα θάζε νκάδαο θαη θαζ' όιε
ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα επηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίωκα λα αγωλίδνληαη
ζε ειιεληθέο εζληθέο νκάδεο ή πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα (ειιεληθή
ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην).
Ζ αλαγξαθόκελε έλαξμε θαη ιήμε ηζρύνο ζηα δειηία αζιεηηθήο ηδηόηεηαο αιινδαπώλ
πνδνζθαηξηζηώλ πξέπεη λα θαιύπηεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγώλεο, άιιωο ε
ζπκκεηνρή είλαη αληηθαλνληθή.
Σν Κππειινύρν ζωκαηείν πεξηόδνπ 2019-2020 ζπκκεηέρεη ππνρξεωηηθά ζην
Κύπειιν Διιάδνο πεξηόδνπ 2020-2021 πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηελ Δ.Π.Ο..
Γηα όζα δελ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ζπκπιεξωκαηηθή πξνθήξπμε, ζα
απνθαζίδεη ε Δ.Δ. ηεο Έλωζεο ζύκθωλα κε απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
πξνθήξπμε ηνπ Κππέιινπ θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δ.Π.Ο.
Γηα ηελ Δ.Δ. ηεο Δ.Π.. Γξάκαο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔΩΡ. ΥΑΣΕΖΑΡΟΓΛΟΤ
Κνηλνπνίεζε : ΤΠ.ΠΟ.Α - Δ Π Ο

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΖΜ. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ

