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ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1939
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100
ΤΗΛ: 22710 – 22888, FAX: 22710 – 44588
e-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr

Αριθμ. Πρωτ: 493

Χίος: 31/07/2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 - 2018
Η Ε.Π.Σ Χίου έχοντας υπόψη:
-Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει
-Το καταστατικό τον Κ.Α.Π
-Σχετική απόφαση του Δ.Σ και
-Την προκήρυξη Κυπέλλου της Ε.Π.Ο
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την διοργάνωση των Προκριματικών Αγώνων Α΄ Φάσης ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Ερασιτεχνών Ελλάδος Περιόδου 2017 - 2018 μεταξύ των Ερασιτεχνικών
Σωματείων της , η συμμετοχή των οποίων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για
τα Σωματεία της Α΄ Κατηγορίας και για την Β΄ Κατηγορία.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλα τα παραπάνω Σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν
μέχρι 18/08/2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, και ώρα 12:00μ.μ. δήλωση
συμμετοχής καθώς επίσης και παραχωρητήριο γηπέδου, η οποία να
συνοδεύεται με το παράβολο του ποσού των 40,00 ευρώ στην Τράπεζα
Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού κατάθεσης : 5702-021659-501.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι Προκριματικοί αγώνες θα διεξαχθούν ως εξής:
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Θα καταρτιστούν μετά από κλήρωση όμιλοι από τους οποίους θα
προκύψουν οι 16 ομάδες που θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση του
Κυπέλλου.
Στη συνέχεια θα καταρτιστεί πρόγραμμα αγώνων μέχρι και τον Τελικό
και οι αγώνες θα είναι νοκ άουτ.
Οι αγώνες της φάσης των ομίλων θα διεξαχθούν από 02 Σεπτεμβρίου
2017 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2017.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων θα καταρτιστεί από την
Επιτροπή Κυπέλλου μετά από δημόσια κλήρωση των ομάδων που θα
πραγματοιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Χίου στις 21/08/2017 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00μ.μ. Η κλήρωση θα γίνει με τη συμμετοχή των
ομάδων της Α΄ και Β΄ κατηγορίας.
Ο αγώνας μεταξύ του Κυπελλούχου Χίου και του πρωταθλητή της Α΄
Κατηγορίας (Super Cup) θα διεξαχθεί Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου
2017.Την οικονομική διαχείριση του αγώνα αναλαμβάνει η Ε.Π.Σ Χίου.
ΓΗΠΕΔΑ
Το Σωματείο στη δήλωσή του είναι υποχρεωμένο να δηλώσει δύο
γήπεδα. Σε περίπτωση που δεν γίνει δήλωση δεύτερου γηπέδου θα το
ορίζει η Ε.Π.Σ.Χίου.
ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Στους αγώνες Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδος έχουν δικαίωμα
συμμετοχής μόνο ποδοσφαιριστές που τους έχει εκδοθεί δελτίο
αθλητικής ιδιότητας.
Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 19 του Κ.Α.Π. Ειδικότερα:
α) Τα σωµατεία που µετέχουν στους αγώνες των παραπάνω
πρωταθληµάτων, πρέπει απαραίτητα να καταρτίζουν τις οµάδες
τους από καθαρά ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι
γραµµένοι στα µητρώα της Ε.Π.Ο. στη δύναµή τους και οι οποίοι
είναι κάτοχοι
δελτίου ατοµικών στοιχείων και μεταβολών
ποδοσφαιριστή, που εκδίδεται από την Ε.Π.Ο.
β) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24 ωρών σε δύο
αγώνες της ομάδας του (άρθρο 19 παρ 2α του ΚΑΠ). Παράβαση της
διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν
υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συµµετοχής, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π.
γ) Απαγορεύεται η συµµετοχή σε οµάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν
έχει συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του (άρθρο 19 παρ 3β & 11
του ΚΑΠ). Παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική
συµµετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια οµάδα τιµωρείται,
κατά τα οριζόμενα στον Κ.Α.Π. Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14
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νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών δηλαδή από την
ημερομηνία των γενεθλίων των 14 ετών και μετά. ( αρ. 19 παρ 11 α,β,γ)
δ) Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, τον πάγκο των
αναπληρωµατικών και η συµµετοχή ως ποδοσφαιριστή σε αγώνα,
φυσικού προσώπου που έχει τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε άλλη
ιδιότητα (αξιωµατούχου, φυσικοθεραπευτή κλπ). Τυχόν συµµετοχή,
σε αγώνα, είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης,
εφαρµόζεται η διάταξη του Κ.Α.Π. άρθρο 23, παρ. 11.
ε) Στους αγώνες των τοπικών πρωταθληµάτων είναι υποχρεωτική η
συµµετοχή στην ενδεκάδα κάθε οµάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του
αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωµα να αγωνίζονται
σε ελληνικές εθνικές οµάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η
συµµετοχή τους στον αγώνα µέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που
δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές οµάδες
(αλλοδαποί και κοινοτικοί). Η αναγραφόµενη έναρξη και λήξη
ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών
πρέπει να καλύπτει την συµµετοχή τους στους αγώνες, άλλως
η συµµετοχή είναι αντικανονική, (άρθρο 19 παρ. 3γ του ΚΑΠ).
Παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική συµµετοχή και
σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια οµάδα τιµωρείται, κατά τα
οριζόµενα του Κ.Α.Π.
στ) Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές µπορούν να εγγράφονται –
µετεγγράφονται µόνο σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωµατεία
κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου
του επόµενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο
ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί σε επίσηµους αγώνες, µόνο σε
δύο (2) σωµατεία. Απαγορεύεται η συµµετοχή του σε αγώνες του
τρίτου σωµατείου, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής δεν επιτρέπεται να
αγωνιστεί σε επίσηµους αγώνες για περισσότερες από δύο οµάδες
αν ε ξ αρ τή τ ου τ η ς δ ι ορ γ αν ώτ ρ ι ας π ου αν ή κου ν οι ομ άδ ε ς,
κατά τη διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.
ζ) ∆ιαιτητές εν ενεργεία ή µη δεν έχουν δικαίωµα να µετέχουν σαν
ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν συµµετοχή τους είναι αντικανονική
µε τις προβλεπόµενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις σε περίπτωση
υποβολής σχετικής ένστασης.
η) Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να µετέχουν προπονητές Ε.Π.Ο. –
UEFA, που είναι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας ή υπέβαλαν αίτηση για
την απόκτησή της, ως ποδοσφαιριστές σε επίσηµους αγώνες
αναφέρονται στον Κανονισµό Προπονητών (άρθρο 13). ∆εν µπορεί
να ανακληθεί η ταυτότητα και το ∆ελτίο Πιστοποίησης του προπονητή,
που αυτός έλαβε κατά τις προϋποθέσεις της , ως άνω, περίπτωσης,
µετά από αίτησή του ή αίτηση της οµάδας µε την οποία έχει
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συµβληθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο, για να µετάσχει σε αγώνες της
οµάδας ως ποδοσφαιριστής.
θ) Η παράβαση των απαγορεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων
συνιστά αντικανονική συµµετοχή και σε περίπτωση ένστασης η
υπαίτια οµάδα τιµωρείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23, παρ. 11
του Κ.Α.Π.
ι) Επιτρέπεται η αντικατάσταση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα µέχρι
τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών από κάθε οµάδα, ( Κ.Α.Π. αρ.16 παρ.
4α )
αλλά η επανασυµµετοχή στον αγώνα οποιουδήποτε
ποδοσφαιριστή που αντικαταστάθηκε, απαγορεύεται. Ένας παίκτης ο
οποίος αποβάλλεται από το διαιτητή πριν από το εναρκτήριο
λάκτισµα, επιτρέπεται να αντικατασταθεί µόνο από έναν από τους
αναπληρωµατικούς παίκτες (Κανόνες του παιχνιδιού 2017-2018,
Κανόνας 3, Αποβολή Τακτικών και Αναπληρωµατικών παικτών)
Αντικατάσταση ποδοσφαιριστή που αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του
αγώνα απαγορεύεται. Παράβαση των περιπτώσεων αυτών συνιστά
αντικανονική συµµετοχή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ
Την οικονομική διαχείριση των αγώνων του Κυπέλλου (πλην του
Τελικού Κυπέλλου) αναλαμβάνουν τα διαγωνιζόμενα σωματεία.
Η εκκαθάριση θα γίνει σύμφωνα με τις εκκαθαρίσεις των αγώνων των
πρωταθλημάτων, δηλ. εισιτήρια θεωρημένα από Δ.Ο.Υ. Χίου.
Τα έξοδα των αγώνων επιβαρύνουν κατά το ήμισυ και τα δύο
διαγωνιζόμενα σωματεία.
Επίσης ο Τελικός Κυπέλλου θα διεξαχθεί στο γήπεδο Δημοτικό Στάδιο
Χίου, την οικονομική διαχείριση του οποίου θα έχει η Ε.Π.Σ Χίου.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για κάθε ένσταση που προβλέπεται από τον Κ.Α.Π το ενιστάμενο
Σωματείο θα πρέπει να προσκομίζει Γραμμάτιο είσπραξης της
Ε.Π.Σ.Χίου του ποσού των 35,00 ευρώ (παράβολο).
ΕΠΑΘΛΑ
Στον Κυπελλούχο Χίου θα απονεμηθούν κύπελλο, μετάλλια και στον
φιναλίστ μετάλλια.

ΙΑΤΡΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το γηπεδούχο Σωματείο είναι υπεύθυνο για την παρουσία ιατρού
καθώς επίσης και του απαραίτητου φαρμακευτικού υλικού. Η παρουσία
του γιατρού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για την διεξαγωγή του αγώνα. Σε
περίπτωση που κατά την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής του αγώνα
δεν έχει προσέλθει ιατρός, τότε ο αγώνας δεν τελείται ( Κ.Α.Π.άρθρο 16
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παρ.2α).
Σε περίπτωση που αποδειχθεί ευθύνη του γηπεδούχου
Σωματείου για την μη προσέλευση ιατρού τότε αυτό θα τιμωρείται βάση
τις διατάξεις του Κ.Α.Π αρ. 16.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Για κάθε αγώνα το τριμελές όργανο διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Χίου
συνέρχεται για τoν ορισμό των Διαιτητών που θα διαιτητεύσουν τον
αγώνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, κανονισμού Διαιτησίας.
Η Επιτροπή Διαιτησίας είναι η μόνη υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή
των αγώνων.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει αποχή Διαιτητών σε
βαθμό έτσι ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αγώνων
του προγράμματος, το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Χίου
επιτρέπεται να
χρησιμοποιήσει φιλάθλους σαν Διαιτητές και επόπτες για την διεξαγωγή
των αγώνων από κατάσταση που θα έχει συνταχθεί με απόφαση του
Δ.Σ κάνοντας χρήση του Άρθρου 12 του Κ.Α.Π.
Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή του
αγώνα και για την καταστολή των πράξεων που δυσφημούν το άθλημα
ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό. Το ίδιο πρέπει να συμβάλει και η
φιλοξενούμενη ομάδα. Ο κυπελλούχος Ε.Π.Σ.Χίου θα συμμετάσχει στο
κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων που διοργανώνει η Ε.Π.Ο.
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Για καθετί που δεν προβλέπει η προκήρυξη θα γίνεται εφαρμογή του
Κ.Α.Π.
Αν δεν εφαρμοστούν τα παραπάνω ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να το
αναγράψει και να κλείσει το Φύλλο Αγώνος και παράλληλα να
ειδοποιήσει και τον παρατηρητή του αγώνος ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να το αναφέρει στην έκθεση του.
Για ότι δεν προβλέπεται θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου.
Με τιμή
Για το Δ.Σ της ΕΠΣ Χίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γ.Γ.Α
- Ε.Π.Ο

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ :………………………….
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:………………….….…

ΧΙΟΣ …………………

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 201……. – 201……..
Σας
πληροφορούμε
ότι,
σύμφωνα
με
την
…..……………………………..απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου,
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο ΚΥΠΕΛΛΟ Ερασιτεχνών,
αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και
καταθέτουμε στο ταμείο σας το ποσό των …………………………… σαν
δικαίωμα συμμετοχής.
Ακόμα δηλώνουμε ότι :
1. Η αγωνιστική μας έδρα ( γήπεδο ) για τους αγώνες του Πρωταθλήματος
είναι τα γήπεδα:
1)……...……………………………2)…………………………………...
2. Χρώματα της στολής των ποδοσφαιριστών μας είναι :
Α) Φανέλα
..…..………………………………………..
Β) Παντελονάκι ……….….…………………………………
Γ) Κάλτσες
…………….…………….…………………
3. Αντιπρόσωπο μας ορίζουμε τον κ……………………………………..
διεύθυνση…………………………………..τηλέφωνο………...……,
κινητό………………………………,φαξ……………………..
e-mail 1 (υποχρεωτικά)…..……….……………………………
e-mail 2 (υποχρεωτικά)………..…..……………………………
στον οποίο να δίνονται όλα τα έγγραφα που αφορούν το Σωματείο.
4. Τα στοιχεία του Προέδρου και Γ.Γραμματέα του Σωματείου
Πρόεδρος……………………..Δ/νση……….…………….Τηλ…….…...…
Γ.Γραμματέας……..…………Δ/νση…….………...…..…Τηλ……………
Για το Δ.Σ του Σωματείου………………………….

Σφραγίδα
Σωματείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

