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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΠΕΣΘ, του Κανονισμού Παιδιάς της FIVB, του
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων (ΓΚΟΔΠ) της ΕΟΠΕ
και της υπ' αριθμ. Πρωτ.: 2582/17.06.2021 Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων
της Ε.Ο.ΠΕ., αγωνιστικής περιόδου 2021-2022,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Το Κύπελλο Ανδρών και Γυναικών της ΕΠΕΣΘ 2021 – 2022 με τους εξής όρους:
Α΄: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) Δικαιούνται συμμετοχής όλα τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της ΕΠΕΣΘ
και συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα σωματεία,
των οποίων οι ομάδες Ανδρών ή Γυναικών αγωνίζονται στα Πρωταθλήματα της Α1, Pre
League και Α2.
2) Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή και δεν θα συμμετάσχει στον
προγραμματισμένο αγώνα του, θα αποκλείεται και ο αγώνας θα κατακυρώνεται στο
αντίπαλο σωματείο με 3 – 0 σετ και 75 – 0 πόντους.
Β΄: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ
1) Τα σωματεία που επιθυμούν να πάρουν μέρος στο Κύπελλο Ανδρών – Γυναικών
Ε.Πε.Σ.Θ., θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΠΕΣΘ μέχρι και την Παρασκευή 27 Αυγούστου
2021, δήλωση συμμετοχής που θα υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του
συλλόγου και θα φέρει απαραίτητα τη σφραγίδα του Σωματείου. Η δήλωση θα πρέπει να
αναφέρει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Γενικής Προκήρυξης της ΕΟΠΕ και της
Ειδικής Προκήρυξης της ΕΠΕΣΘ. Σωματείο που δεν θα υποβάλλει δήλωση συμμετοχής,
σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα γίνεται δεκτό στο Κύπελλο.
2) Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί,
παρουσία των εκπροσώπων των σωματείων, στην αίθουσα του Αλεξανδρείου Αθλητικού
Μελάθρου Θεσσαλονίκης, «Ηλίας Ζυγούρης», την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 20:00
για τους ΄Ανδρες και ώρα 20:15 για τις Γυναίκες.
3) Το Κύπελλο Ανδρών και Γυναικών θα αρχίσει από 26 Σεπτεμβρίου 2021.
4) Με τη δήλωση συμμετοχής, τα σωματεία θα πρέπει να καταβάλλουν και
παράβολο συμμετοχής αξίας 5 ευρώ. Δεν θα γίνει δεκτή δήλωση συμμετοχής σωματείου
και δεν θα συμπεριληφθεί αυτό στην κλήρωση, εφόσον δεν καταβληθεί το σχετικό

παράβολο και δεν εξοφληθούν τυχόν οφειλές που αφορούν παράβολα και τυχόν
πρόστιμα προηγούμενων ετών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 36123/2.8.2006 Υ.Α.
(ΦΕΚ/Β’1223/5.9.2006) οι προπονητές των ομάδων Ανδρών και Γυναικών (όλων των
κατηγοριών και όλων των αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων, είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν στον Α΄ διαιτητή του αγώνα, την κάρτα προπονητή που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ. Σε
αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα να καθίσουν στον πάγκο της ομάδας τους.
Γ΄: ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΔΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
΄Ολοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε κλειστά γυμναστήρια της περιφέρειας της
΄Ενωσης, που θα δηλώσουν τα σωματεία ή θα καθορίσει η επιτροπή πρωταθλημάτων της
Ε.Πε.Σ.Θ.Τα σωματεία θα θεωρηθεί ότι έχουν γηπεδότητα μόνον εφόσον προσκομίσουν
στην ΕΠΕΣΘ, πριν την κλήρωση του Κυπέλλου (εφόσον δεν το έχουν προσκομίσει με τη
δήλωση συμμετοχής στο οικείο πρωτάθλημα τους), έγγραφο του Γυμναστηρίου, στο οποίο
θα αναφέρεται η μέρα και η ώρα που παραχωρείται για τους αγώνες του. Απαραίτητη
προϋπόθεση όσον αφορά την γηπεδότητα είναι η ύπαρξη άδειας λειτουργίας του
γυμναστηρίου που την παραχωρεί.
Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί το παραπάνω έγγραφο γηπεδότητας, τότε
τα γυμναστήρια διεξαγωγής θα ορίζονται από την επιτροπή πρωταθλημάτων της Ενωσης,
όπως είναι εφικτό από τις υπάρχουσες συνθήκες. Εφόσον ένα σωματείο δεν προσκομίσει
έγγραφο γηπεδότητας πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, τότε δεν έχει δικαίωμα
να το κάνει στη συνέχεια ή για τις επόμενες φάσεις. Η έδρα μπορεί να αλλάξει μετά από
απόφαση του ΔΣ της ΕΠΕΣΘ, μόνον σε περιπτώσεις αποπεράτωσης νέων γυμναστηρίων
που βρίσκονται στον Δήμο του ενδιαφερόμενου σωματείου ή λόγω ανωτέρας βίας.
Το Δ.Σ. της ΕΠΕΣΘ, μετά από εισήγηση της επιτροπής πρωταθλημάτων, διατηρεί το
δικαίωμα να ορίζει τους αγώνες οποιασδήποτε φάσης του Κυπέλλου, οποιαδήποτε ημέρα,
αν παρουσιασθεί ανάγκη γι αυτό.
Οι αγώνες των σωματείων της Χαλκιδικής όταν είναι γηπεδούχα, θα διεξάγονται
στις έδρες τους.
Οι άδειες διεξαγωγής αγώνων του Κυπέλλου, εκδίδονται από τα γηπεδούχα
σωματεία, σύμφωνα με το Αρθρο 13, παράγραφος 3 του ΓΚΟΔΠ και το Κεφ. Η, παρ. 3 της
Γενικής Προκήρυξης της Ε.Ο.ΠΕ.
Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να φροντίζουν για την ύπαρξη ΦΥΛΛΟΥ ΑΓΩΝΑ στους
αγώνες στους οποίους είναι γηπεδούχα. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται
όσα προβλέπει ο ΓΚΟΔΠ της ΕΟΠΕ.
Δ΄: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα αγωνισθούν μετά από κλήρωση, σε
έναν αγώνα με σύστημα νοκ-άουτ, στην έδρα της ομάδας που θα κληρωθεί πρώτη. Με το
ίδιο σύστημα θα διεξαχθούν και οι υπόλοιποι γύροι μέχρι και τους ημιτελικούς. Τα
ζευγάρια κάθε γύρου θα καθορίζονται πάντα μετά από κλήρωση. Ο τελικός θα διεξαχθεί σε
ουδέτερο γήπεδο.
Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων κάθε γύρου του Κυπέλλου θα
κοινοποιούνται εγκαίρως στα σωματεία από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΠΕΣΘ.

Εφόσον η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, συνεχίσει την
εφαρμογή περιορισμών για την πρόληψη έναντι του κορωνοιού COVID-19, οι
αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το εκάστοτε υγειονομικό πρωτόκολλο
Αγώνων Πετοσφαίρισης που θα ισχύει.
Η Ε.Πε.Σ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να ματαιώσει τη διεξαγωγή
των αγώνων Κυπέλλου Ανδρών - Γυναικών για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον το Δ.Σ.
κρίνει ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή
διεξαγωγή τους. Σε περίπτωση που υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, η Ε.ΠΕ.Σ.Θ. έχει
το δικαίωμα να τροποποιήσει το σύστημα διεξαγωγής του κυπέλλου με βάση την ρύθμιση
αυτή, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί η διεξαγωγή του.
Οι μπάλες που θα χρησιμοποιηθούν στην κατηγορία, είναι αυτές που αναφέρονται στο
Κεφάλαιο Ι της Γενικής Προκήρυξης της Ε.Ο.ΠΕ 2021-2022.

Ε΄: ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
1) Οι αναβολές των αγώνων καθορίζονται από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφ.
Ε, άρθρο 20 του ΓΚΟΔΠ της ΕΟΠΕ.
2) Αγώνας που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε για οποιαδήποτε αιτία, μπορεί να κριθεί
επαναληπτέος μόνο μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΠΕΣΘ.
3) Σε περίπτωση που χορηγηθεί από την ΕΠΕΣΘ αναβολή αγώνα, κατά τα ανωτέρω, το ΔΣ
της ΕΠΕΣΘ μπορεί να ορίσει τον αναβληθέντα αγώνα οποιαδήποτε μέρα.
ΣΤ΄: AΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στους αγώνες Κυπέλλου Ανδρών – Γυναικών, έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος
αθλητές – αθλήτριες εγγεγραμμένοι στη δύναμη της ΕΟΠΕ, σύμφωνα με το Κεφ Α,
άρθρο 15 του ΓΚΟΔΠ και τα προβλεπόμενα στην υπ. Αριθμ. 2386 / 23.6.21 εγκύκλιο
συμμετοχής αθλητών – αθλητριών αλλοδαπών αθλητών.
Ζ΄: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ
1) Ο τρόπος υποβολής και επίλυσης ενστάσεων και εφέσεων καθορίζεται από το
κεφ. ΣΤ’ του ΓΚΟΔΠ της ΕΟΠΕ.
2) Για τις υποβαλλόμενες ενστάσεις το παράβολο ορίζεται σε 100 ευρώ. Σε
περίπτωση απόρριψης της ένστασης, το παράβολο εκπίπτει υπέρ της ΕΠΕΣΘ.
Η΄: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Οι διαιτητές των αγώνων Κυπέλλου Ανδρών – Γυναικών θα είναι επίσημοι διαιτητές
ΕΟΠΕ και θα ορίζονται από την επιτροπή διαιτησίας της ΄Ενωσης. Για τη διαιτησία των
αγώνων Κυπέλλου,
θα ισχύσουν όσα προβλέπονται στη Γενική Προκήρυξη Ε.Ο.Πε.
αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 στο Κεφ. Γ΄, παράγραφος 1 β. Τα πάσης φύσεως έξοδα
των διαιτητών βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο και καθορίζονται από αυτά που ισχύουν
για την κατηγορία του.
Θ΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Την ευθύνη της οικονομικής εν γένει οργάνωσης των αγώνων, της έκδοσης
εισιτηρίων κλπ. έχει η ΕΠΕΣΘ.

2) Τα σωματεία που λαμβάνουν μέρος στ ο Κύπελλο Ανδρών – Γυναικών, μπορούν
να εκδώσουν εισιτήριο αξίας μέχρι 5 ευρώ , για τους αγώνες που είναι γηπεδούχα.
3) Για την τελική φάση ή τον τελικό της κάθε παραπάνω διοργάνωσης (Ανδρών &
Γυναικών) το Δ.Σ. της ΕΠΕΣΘ διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του, να ορίσει εισιτήριο
έως 5 ευρώ.Ι΄: ΕΠΑΘΛΑ – ΒΡΑΒΕΙΑ
Στην Κυπελλούχο ομάδα της κάθε κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών θα απονεμηθεί
κύπελλο και δίπλωμα από την ΕΠΕΣΘ. Επίσης, στους 14 αθλητές/αθλήτριες που θα
μετάσχουν και στον προπονητή/προπονήτρια της ομάδας θα απονεμηθούν επίχρυσα
μετάλλια και διπλώματα. Στην ηττημένη του τελικού θα απονεμηθούν αντίστοιχα επάργυρα
μετάλλια καθώς και διπλώματα.
ΙΑ΄: ΓΕΝΙΚΑ
Oι όροι της παρούσας προκήρυξης ισχύουν υπό την προϋπόθεση της έγκρισής της
από την E.O.ΠE. Kάθε αλλαγή που θα υποδειχθεί από την E.O.ΠE. θα κοινοποιηθεί στα
σωματεία με Συμπληρωματική Προκήρυξη.
Τα ενδιαφερόμενα σωματεία πρέπει να μελετήσουν με προσοχή το Γενικό
Κανονισμό Οργάνωσης & Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και τη Γενική Προκήρυξη
Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, και να έχουν υπ όψιν τους τις
διατάξεις τους, για την αποφυγή ανωμαλιών και την εξασφάλιση επιτυχίας των
Πρωταθλημάτων.
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή, θα ισχύει ότι
προβλέπεται από την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ. Αν κάτι δεν
προβλέπεται και από τη Γενική Προκήρυξη, αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Δ.Σ. της ΕΠΕΣΘ.
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