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ΈΝΩΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ: 1939
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17, Τ.Κ.82100
ΤΗΛ: 22710 – 22888, FAX: 22710 – 44588
E-mail: epsxiou@otenet.gr, website: www.epsxiou.gr

Αριθµ. Πρωτ: 743

Χίος: 13/08/2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2018 - 2019

Η Ε.Π.Σ Χίου έχοντας υπόψη:
-Την αθλητική νοµοθεσία που ισχύει
-Το καταστατικό τον Κ.Α.Π
-Σχετική απόφαση του ∆.Σ και
-Την προκήρυξη Κυπέλλου της Ε.Π.Ο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την διοργάνωση των Προκριµατικών Αγώνων Α΄ Φάσης ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Ερασιτεχνών Ελλάδος Περιόδου 2018 - 2019 µεταξύ των Ερασιτεχνικών
Σωµατείων της , η συµµετοχή των οποίων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για
τα Σωµατεία της Α΄ Κατηγορίας και ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ για την Β΄
Κατηγορία.
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλα τα παραπάνω Σωµατεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν
µέχρι 20/08/2018, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ, και ώρα 13:00µ.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.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Ανάλογα µε τις δηλώσεις συµµετοχής των σωµατείων η Επιτροπή
Κυπέλλου θα καταρτίσει πρόγραµµα αγώνων µέχρι τον τελικό και οι
αγώνες θα είναι νοκ άουτ. Κάποιες οµάδες θα περάσουν απ’ ευθείας
στην δεύτερη (2η) και στην τρίτη (3η) Φάση του Κυπέλλου, κατόπιν
κλήρωσης. Οι αγώνες της πρώτης (1η) Φάσης θα διεξαχθούν Τετάρτη
19, Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Σεπτεµβρίου 2018.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Το πρόγραµµα διεξαγωγής των αγώνων θα καταρτιστεί από την
Επιτροπή Κυπέλλου µετά από δηµόσια κλήρωση των οµάδων που θα
πραγµατοποιηθεί στις 29/08/2018
ηµέρα
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα
19:30µ.µ.στα γραφεία της Ε.Π.Σ Χίου. 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 Κυριακή 16 Σεπτεµβρίου 2018.
Την οικονοµική διαχείριση του αγώνα αναλαµβάνει η Ε.Π.Σ Χίου.
Ο κυπελλούχος Ε.Π.Σ.Χίου θα συµµετάσχει στο Κύπελλο Ελλάδος 2019
- 2020 που διοργανώνει η Ε.Π.Ο.
ΓΗΠΕ∆Α
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.
∆ΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
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 δύναµη 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.
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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
ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωµα να
αγωνίζονται σε ανδρικές οµάδες 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) 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 ή που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια
(ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α.
και η συµµετοχή τους στον αγώνα µέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών
ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές
εθνικές οµάδες. 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. 12 του ΚΑΠ).
Παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική συµµετοχή και
σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια οµάδα τιµωρείται, κατά τα
οριζόµενα του Κ.Α.Π.
ε) Κατά τη διάρκεια µίας χρονικής περιόδου, από την 1 η
Ιουλίου έως την 30 η Ιουνίου του επόµενου έτους, οι ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές δύναται να αγωνιστούν, σε επίσηµους αγώνες,
µόνο για δύο σωµατεία (ανεξαρτήτως της Οµοσπονδίας στην
οποία ανήκουν). Κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου, οι
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύναται να εγγράφονται –
µετεγγράφονται σε τρία (3), το ανώτατο , ερασιτεχνικά
σωµατεία, αλλά να αγωνίζονται µόνο για λογαριασµό δύο. Η
τυχόν συµµετοχή τους σε αγώνες του τρίτου σωµατείου συνιστά
αντικανονική συµµετοχή και δίδει το δικαίωµα υποβολής
ενστάσεως , σύµφωνα µε το άρθρο 23 του παρόντος. Εξαίρεση
στα ανωτέρω υπάρχει µόνο για τους ποδοσφαιριστές που
προέρχονται από οµοσπονδίες που έχουν αλληλεπικαλυπτόµενες
αγωνιστικές περιόδους, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο
σχετικό άρθρο Κ.Ι.Μ.Π.
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στ) Επιτρέπεται η αντικατάσταση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα
µέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών από κάθε οµάδα, ( Κ.Α.Π. αρ.16
παρ. 3α )
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.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-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 ∆.Ο.Υ. Χίου.
Τα έξοδα των αγώνων επιβαρύνουν κατά το ήµισυ και τα δύο
διαγωνιζόµενα σωµατεία.
Επίσης ο Τελικός Κυπέλλου θα διεξαχθεί στο γήπεδο ∆ηµοτικό 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 50,00 ευρώ (παράβολο).
ΕΠΑΘΛΑ
Στον Κυπελλούχο Χίου θα απονεµηθούν κύπελλο, µετάλλια και στον
φιναλίστ µετάλλια.
ΙΑΤΡΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Σε όλους τους αγώνες του Κυπέλλου είναι υποχρεωτική µε ευθύνη της
γηπεδούχο οµάδας η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα
ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε
νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευµένος του
ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιηµένος στη παροχή πρώτων βοηθειών και
ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει
αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά που µπορεί να
προκύψουν σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που κατά την
προγραµµατισµένη ώρα διεξαγωγής του αγώνα δεν υπάρξει πρόσωπο
που να ασκεί καθήκοντα ιατρού, τότε ο αγώνας δεν τελείται ( Κ.Α.Π.
άρθρο 16 παρ.2β).
Σε περίπτωση που αποδειχθεί ευθύνη του
γηπεδούχου Σωµατείου για την µη προσέλευση ιατρού τότε αυτό θα
τιµωρείται βάση τις διατάξεις του Κ.Α.Π.
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ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
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 ∆.Σ. της Ε.Π.Σ. Χίου.

Με τιµή
Για το ∆.Σ της Ε.Π.Σ.Χίου

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γ.Γ.Α
- Ε.Π.Ο

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

ΧΙΟΣ ………………….

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 201……. – 201……..
Σας
πληροφορούµε
ότι,
σύµφωνα
µε
την
…..……………………………..απόφαση του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου,
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ 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……………………....∆/νση……….…………….Τηλ……………
Γ.Γραµµατέας……..…………..∆/νση…….………...…..…Τηλ……………
Για το ∆.Σ του Σωµατείου………………………….

Σφραγίδα
Σωµατείου
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

