
  

ΔΝΩΗ  ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ ΝΟΜΟΤ ΛΑΡΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΤΠΔΛΛΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΔΡΑΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2019-20 

 

Η ΔΠΝ ΛΑΡΙΑ 
Αθνύ έιαβε ππ όςεη: 
Α)    Τν θαηαζηαηηθό θαη ηνπο θαλνληζµνύο ηεο ΔΠΟ  
Β)    Τν θαηαζηαηηθό ηεο ΔΠΣΝΛ 
Γ)    Τνπο θαλόλεο παηδηάο πνδνζθαίξνπ, πνπ ηζρύνπλ δηεζλώο θαη νξίδνληαη από 
ην Γηεζλέο Σπµβνύιην ΦΗΦΑ 

         Γ)    Τνλ Καλνληζµό Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (ΚΑΠ Δξαζηηερληθώλ 
Πξσηαζιεµάησλ), όπσο ηζρύεη 
Δ)    Τελ από 04.07.2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπµβνπιίνπ  
Ε)    Τηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ 

  
ΑΡΘΡΟ 1ο: Πποκήπςξη / Απμοδιόηηηα 

Ζ Πξνθήξπμε είλαη πξόηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζύκβαζεο κεηαμύ ηεο ΔΠΣΝ 

Λάξηζαο , σο δηνξγαλώηξηαο  θαη ησλ νκάδσλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ 1ε θάζε ηνπ 

Κππέιινπ Διιάδαο Δξαζηηερλώλ πεξ.2019-2020 πνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο 

ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: 

ΑΡΘΡΟ 2ο:  ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

α) ηοςρ αγώνερ ζςμμεηέσοςν ςποσπεωηικά  οι οµάδερ πος µεηέσοςν ζηα  

ππωηαθλήμαηα Γ¨Δθνικήρ - Α΄ και Α1 καηηγοπιών, πποαιπεηικά δε οι 

επαζιηεσνικέρ οµάδερ ηων ζωµαηείων ηηρ Ένωζηρ Β΄ Καηηγοπίαρ, καθώρ 

και οι οµάδερ ζωµαηείων πος ίδπςζαν ΠΑΔ. 

β) Οη πην πάλσ νµάδεο πνπ έρνπλ  ππνρξέσζε ζπµµεηνρήο ζηνπο αγώλεο 

θππέιινπ, πξέπεη λα ππνβάινπλ ην αξγόηεξν µέρξη ηελ Γεπηέξα 02/09/2019 

ζηελ Έλσζε, ζπκπιεξσκέλε µε όια ηα ζηνηρεία, ηε δήισζε ζπµµεηνρήο. 

Μέρξη ηελ ίδηα πην πάλσ αλαθεξόµελε εµεξνµελία ζα πξέπεη λα δειώζνπλ 

ζπµµεηνρή θαη ηα ζσµαηεία ηεο Β’ Καηεγνξίαο θαη εξαζηηερληθήο νµάδαο ΠΑΔ, ε 

ζπµµεηνρή ησλ νπνίσλ ζηνπο αγώλεο ηνπ Κππέιινπ είλαη πξναηξεηηθή. 

γ) Ζ µε ππνβνιή δήισζεο ζπµµεηνρήο, ζηηο   νµάδεο πνπ είλαη ππνρξεσηηθή, ή 

ε ππνβνιή δήισζεο µε όξνπο ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζµό ηεο νµάδαο από ην 

Κύπειιν απηό και ηιρ πποβλεπόµενερ από ηον ΚΑΠ ποινέρ. 

 



  

Δπηπιένλ γηα ηηο νµάδεο πνπ ε ζπµµεηνρή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή ζην Κύπειιν 

απηό, µε απόθαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο ηνπ πξσηαζιήµαηνο ζην νπνίν δηθαηνύηαη 

λα µεηάζρεη ε νµάδα απηή, ράλεη ηνλ πξώην επίζεµν αγώλα ηνπ πξσηαζιήκαηνο 

ζην νπνίν δηθαηνύηαη λα µεηάζρεη θαη ηεο επηβάιιεηαη ρξεµαηηθή πνηλή έσο 

πεληαθόζηα (500) επξώ. 

δ) Γήισζε  ζπµµεηνρήο  πνπ  ππνβάιιεηαη εθπξόζεζµα µπνξεί λα γίλεη δεθηή - 
θαη ζεσξείηαη όηη ππνβιήζεθε  εµπξόζεζµα - εθόζνλ µέρξη ηελ ππνβνιή ηεο δελ 
έγηλε θιήξσζε ησλ αγώλσλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο:  ΤΣΗΜΑ  ΣΔΛΔΗ  ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 
α) Σηελ πξώηε θάζε ησλ αγώλσλ ζα κεηάζρνπλ κόλνλ νη νκάδεο Β’ Καηεγνξίαο 

πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή.Γηα ηελ πεξίνδν 2019-2020, ν αξηζκόο απηόο αλέξρεηαη 

ζε 17.Θα δηεμαρζνύλ θαηόπηλ θιήξσζεο 8 αγώλεο, ελώ κία νκάδα ζα εμαηξεζεί 

πξνθξηλόκελε ρσξίο αγώλα ζηελ β’ θάζε. 

β) Οη νµάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηελ Α΄ θάζε ησλ αγώλσλ ηνπ  Κππέιινπ 

ζηελ Β΄θάζε , 9 ηνλ αξηζκό, ζα  πξνζηεζνύλ  ζηηο 32 νµάδεο ηεο Α1 Καηεγνξίαο, 

νπόηε ζηελ θάζε απηή ζα ζπκκεηάζρνπλ ζπλνιηθά 41 νκάδεο, νη νπνίεο ζα 

αγσληζζνύλ ζε 20 αγώλεο πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηόπηλ θιήξσζεο. Μία νκάδα ζα 

εμαηξεζεί πξνθξηλόκελε ρσξίο αγώλα, ελώ ππνρξεσηηθά ζα αγσληζζεί ε νκάδα 

πνπ εμαηξέζεθε ζηελ πξνεγνύκελε θάζε. 

 

γ) Οη 21 νµάδεο πνπ ζα πξνθξηζνύλ από ηε Β΄ θάζε ηνπ Κππέιινπ ζα 

πξνζηεζνύλ ζηηο 16 νκάδεο ηεο Α’ DeTox Kαηεγνξίαο θαη ηηο δύν νκάδεο ηνπ 

Ννκνύ Λάξηζαο πνπ κεηέρνπλ ζηελ Γ’ Δζληθή Καηεγνξία.Σηελ θάζε απηή ζα 

δηεμαρζνύλ 7 αγώλεο κε ηελ ζπκκεηνρή 14 νκάδσλ, ελώ νη ππόινηπεο 25 ζα 

πξνθξηζνύλ ρσξίο αγώλα ζηελ Γ’ θάζε.Γελ κπνξνύλ λα εμαηξεζνύλ εθ λένπ νη 

δύν νκάδεο πνπ εμαηξέζεθαλ ζηηο πξνεγνύκελεο θάζεηο. 

δ) Οη 32 νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ ζα αγσληζζνύλ ζε 16 αγώλεο. 

ε) Οη 16 νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ ζα αγσληζζνύλ ζε 8 αγώλεο. 

ζη) Οη 8 νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ ζα αγσληζζνύλ ζε 4 αγώλεο (πξνεκηηειηθή 

θάζε). 

δ) Οη 4 νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ ζα αγσληζζνύλ ζε δύν δηπινύο αγώλεο (εληόο 



  

– εθηόο έδξαο) , εκηηειηθή θάζε. 

ε) Όινη νη αγώλεο ησλ β΄, γ’, δ’, ε’ θαη ζη΄ θάζεσλ ηνπ Θεζµνύ  ζα δηεμάγνληαη µε 

ην ζύζηεµα ησλ απιώλ λνθ άνπη ζπλαληήζεσλ, ελώ ζηα δεπγάξηα πνπ 

θιεξώλνληαη, ε νµάδα ηεο ραµειόηεξεο θαηεγνξίαο ζα είλαη ε γεπεδνύρνο έσο 

θαη ηελ πξνεκηηειηθή θάζε. Σε πεξίπησζε θιήξσζεο δύν νµάδσλ ηεο απηήο 

θαηεγνξίαο, γεπεδνύρνο ζα είλαη ε πξώηε θιεξσζείζα. 

ζ)  Ο Τειηθόο αγώλαο ηνπ Θεζµνύ πνπ ζα αλαδείμεη ηνλ Κππειινύρν ηεο 

Έλσζεο θαη ν νπνίνο ζα ζπµµεηάζρεη ζηελ α΄ θάζε ηνπ Θεζµνύ (Κύπειιν 

Διιάδνο) πνπ δηνξγαλώλεη ε ΔΠΟ, ζα δηεμαρζεί ζε εµεξνµελία θαη γήπεδν πνπ 

ζα απνθαζίζεη ε Γηνξγαλώηξηα. 

 η) Δάλ ππάξμεη νµάδα πνπ ζε αγώλεο ησλ πξώησλ θάζεσλ ηνπ Θεζµνύ 

εμαηξέζεθε από ηελ θιήξσζε θαη πξνθξίζεθε ζηελ επόµελε αγσληζηηθή ρσξίο 

αγώλα, δελ µπνξεί λα ηύρεη ηνπ πξνλνµίνπ απηνύ, αλ ζπληξέμεη ιόγνο εμαίξεζεο 

νµάδσλ ή νµάδαο ζηελ θιήξσζε ησλ αγώλσλ  ηεο 2εο θαη 3εο θάζεο. 

ζ) Όινη νη αγώλεο νξίδνληαη µεηά από δεµόζηα θιήξσζε.  

 

ΑΡΘΡΟ  4ο: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΝΑΡΞΗ  ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Ζ εµεξνµελία έλαξμεο ησλ αγώλσλ ηνπ θππέιινπ ζα νξηζηεί από ηελ 

Δπηηξνπή Πξσηαζιεµάησλ θαη Κππέιινπ ηεο Έλσζεο θαη αθνύ νινθιεξσζνύλ 

νη δειώζεηο ζπµµεηνρήο ησλ νµάδσλ ηεο Β΄θαηεγνξίαο. Τν πξόγξαµµα αγώλσλ 

νξίδεηαη µε δεµόζηα θιήξσζε, πνπ ζα γίλεηαη ζε εµεξνµελίεο θαη ρώξνπο πνπ 

έγθαηξα ζα αλαθνηλώλνληαη. 

Γηα ηελ πεξίνδν 2019-2020, ε πξώηε αγσληζηηθή ζα δηεμαρζεί ην δηήκεξν 

28-29.09.2019. 

ΑΡΘΡΟ  5ο:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Ηζρύνπλ αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ ζρεηηθνύ άξζξνπ ηνπ Κ.Α.Π. 

Δηδηθόηεξα: 

α) Ζ θνηλνπνίεζε ηνπ πξνγξάµµαηνο ησλ   αγώλσλ γίλεηαη πξηλ από έλα 

πελζήµεξν, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ  ζπληξέρεη ιόγνο επίζπεπζεο ησλ 

αγώλσλ, νπόηε µπνξεί λα γίλεη πξηλ από έλα ηξηήµεξν. 

 



  

β)  Δπί δηαθνπήο αγώλα έρεη εθαξµνγή ην άξζξν ηνπ ΚΑΠ. 

γ) Αγώλαο πνπ αλαβιήζεθε ή δηαθόπεθε ιόγσ θαθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ 

δηεμάγεηαη ή ζπλερίδεηαη µέζα ζε 15 εµέξεο από ηελ αλαβνιή  ή  δηαθνπή  ηνπ,  

εθηόο  αλ  ππάξρεη  εμαηξεηηθή  αλάγθε µεηάζεζήο ηνπ (π.ρ. έρεη πξνηεξαηόηεηα ε 

ηέιεζε αγώλα πξσηαζιήµαηνο µηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νµάδσλ θιπ.). 

δ) Αγώλαο πνπ ζεσξείηαη επαλαιεπηένο δηεμάγεηαη µέζα ζε 15 εµέξεο από ηελ 

ηειεζίδηθε απόθαζε επαλάιεςήο ηνπ, ζην ίδην γήπεδν πνπ αξρηθά είρε νξηζηεί, 

εθηόο αλ ζην γεπεδνύρν ζσµαηείν επηβιήζεθε ελ ησ µεηαμύ πνηλή ζηέξεζεο ηνπ 

δηθαηώµαηνο λα αγσλίδεηαη ζηελ έδξα ηνπ, νπόηε ν αγώλαο νξίδεηαη ζε νπδέηεξν 

γήπεδν. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:ΓΗΠΔΓΑ 
 
 

Όιεο νη νµάδεο είλαη ππνρξεσµέλεο λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Έλσζεο ην 

γήπεδό ηνπο γηα όινπο ηνπο αγώλεο ηεο δηνξγάλσζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο:ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 

 
Iζρύνπλ αλαινγηθά νη ζρεηηθέο  δηαηάμεηο  ησλ ηνπ Κ.Α.Π. Δηδηθόηεξα: 

1. Οη νµάδεο ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπο ππνρξενύληαη λα έρνπλ µαδί ηνπο θαη λα 

παξαδίδνπλ ζην δηαηηεηή: 

α) Τα δειηία αηνµηθώλ ζηνηρείσλ θαη µεηαβνιώλ ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηνπο θαη 

β) Κάξηεο πγείαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθνληαη 

ππνρξεσηηθά ηα πιήξε ζηνηρεία απηώλ , ζα θέξνπλ δε ηαηξηθή ζεώξεζε, ζηελ 

νπνία ζα αλαγξάθεηαη όηη ν πνδνζθαηξηζηήο είλαη απνιύησο πγηήο θαη ηθαλόο λα 

αγσλίδεηαη ζε αγώλεο ηεο νµάδαο ηνπ. 

2. Απαγνξεύεηαη ε ζπµµεηνρή ζε νµάδα αλδξώλ πνδνζθαηξηζηή πνπ δελ έρεη 

ζπµπιεξώζεη ηο 14ο έηορ ηηρ ηλικίαρ ηος. 

3. Απαγοπεύεηαι η είζοδορ ζηον αγωνιζηικό σώπο και η ζςµµεηοσή ζε αγώνα 

θςζικού πποζώπος πος έσει ηιµωπηθεί µε οποιαδήποηε άλλη ιδιόηηηα 

(εθόπος, πποπονηηή, θςζιοθεπαπεςηή κλπ), ηςσόν δε ζςµµεηοσή είναι 

ανηικανονική ζε πεπίπηωζη ένζηαζηρ. 



  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:ΚΤΡΩΔΙ  Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΠΟΓΟΥΗ ΔΝΣΑΔΩΝ 

 

Σε πεξίπησζε πνπ γίλεη δεθηή έλζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Κ.Α.Π., 

ε ππαίηηα νµάδα ράλεη ηνλ αγώλα πνπ θαηαθπξώλεηαη ππέξ ηεο αληίπαιεο, 

απνθιείεηαη από ηνπο πεξαηηέξσ αγώλεο θππέιινπ θαη ηεο αθαηξνύληαη από ηνλ 

πίλαθα βαζµνινγίαο ηνπ πξσηαζιήµαηνο ζην νπνίν ζπµµεηέρεη ηόζνη βαζµνί, 

όζνη νξίδνληαη γηα ηελ παξάβαζε πνπ δηέπξαμε. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο:ΑΠΟΥΩΡΗΗ  ΟΜΑΓΑ  -  ΓΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 
 
 

Γηα ηελ νµάδα πνπ παξαηηείηαη ή απνρσξεί ή γίλεηαη  ππαίηηα δηαθνπήο 

αγώλα εθαξµόδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη : 

 

Δηδηθόηεξα, εθηόο από ηηο άιιεο ζπλέπεηεο: 

α) οµάδα πος αποσωπεί από αγώνα κςπέλλος  ππιν ηη λήξη ηος 

κανονικού σπόνος (ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θαη ηεο ηπρόλ παξάηαζεο θαζώο θαη 

ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο ησλ πέλαιηη) ηηµσξείηαη µε αθαίξεζε πένηε (5) βαθµών 

από ηον πίνακα βαθµολογίαρ ηος ππωηαθλήµαηορ ζηο οποίο µεηέσει και (5) 

πένηε βαθµών από ηο επόµενο ππωηάθληµα και επιβολή σπηµαηικού 

πποζηίμος. 

β) νµάδα πνπ γίλεηαη ππαίηηα δηαθνπήο   αγώλα θππέιινπ ζύµθσλα µε ην θύιιν 

αγώλα, ηηµσξείηαη µε αθαίξεζε ενόρ (1) βαθµού από ηνλ πίλαθα βαζµνινγίαο 

ηνπ πξσηαζιήµαηνο ζην νπνίν µεηέρεη θαη δύο (2) βαθµών από ην επόµελν 

πξσηάζιεµα. 

γ) νµάδα πνπ δελ εµθαλίδεηαη λα αγσληζηεί, ράλεη ηνλ αγώλα θαη ηεο 

αθαηξνύληαη δύν (2) βαθµοί από ηνλ πίλαθα βαζµνινγίαο ηνπ πξσηαζιήµαηνο 

ζην νπνίν ζα µεηέρεη ηελ πεξίνδν 2020-21. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο:ΑΓΤΝΑΜΙΑ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΟΜΑΓΑ Δ ΑΓΩΝΑ 

 

 Δπηζεµαίλνληαη νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη  από ηα άξζξα ηνπ Κ.Α.Π. ζε 



  

πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε γηα αλαβνιή ηνπ αγώλα δελ ππνβιεζεί έγθαηξα θαη 

αηηηνινγεµέλα. Οπσζδήπνηε, νη ιόγνη πνπ ζα επηθαιείηαη έλα ζσµαηείν γηα λα 

δεηήζεη αλαβνιή αγώλα ηνπ ή λα δηθαηνινγήζεη µε θάζνδό ηνπ ζ' απηόλ, πξέπεη 

λα ζπληζηνύλ αλώηαηε βία (δηαθνπή ζπγθνηλσληώλ θιπ.). 

Δπίθιεζε ζπµµεηνρήο ζε θνηλσληθέο εθδειώζεηο (ρνξνί θιπ) δελ 

ζπληζηνύλ, βέβαηα, αλώηαηε βία, ζε θάζε πεξίπησζε ην βάζηµν  ησλ  ιόγσλ  

θξίλεη  απνθιεηζηηθά  θαη  µόλν  ε   αξµόδηα επηηξνπή θππέιινπ, ηα δε ζσµαηεία 

νθείινπλ λα ζπµµνξθώλνληαη ζηελ νπνηαδήπνηε απόθαζή ηεο. 

ΑΡΘΡΟ  11ο: ΥΡΩΜΑΣΑ ΣΟΛΩΝ 
 

1.-  Οη νµάδεο έρνπλ ππνρξέσζε λα µεηέρνπλ ζηνπο αγώλεο µε ηα ρξώµαηα ηεο 

ζηνιήο πνπ δήισζαλ (ζηελ αξρηθή δήισζε ζπµµεηνρήο). Σηελ πεξίπησζε πνπ 

νη δηαγσληδόµελεο νµάδεο έρνπλ ζηνιέο µε ηα ίδηα ρξώµαηα ή παξεµθεξή, ε 

γεπεδνύρνο έρεη ππνρξέσζε λα αιιάμεη ζηνιή. 

2.-ε πεπίπηωζη  µαηαίωζηρ  αγώνα,  ύζηεπα  από απόθαζη ηος διαιηηηή, 

λόγω άπνηζηρ ηηρ ςποσπέωζηρ για αλλαγή ζηολήρ ηηρ οµάδαρ, η ςπαίηια 

για ηην µαηαίωζη  οµάδα ςπόκειηαι ζηιρ κςπώζειρ ηος άπθπος. 

ΑΡΘΡΟ  12ο: ΣΗΡΗΗ ΣΑΞΗ 
 

Τα γεπεδνύρα ζσµαηεία πξέπεη λα ιαµβάλνπλ όια ηα θαηάιιεια µέηξα 

πξόιεςεο θαη θαηαζηνιήο πξάμεσλ πνπ δπζθεµνύλ ην άζιεµα ή δηεγείξνπλ ην 

θίιαζιν θνηλό θαη είλαη ππεύζπλα γηα θάζε αληηαζιεηηθή ελέξγεηα ησλ 

πνδνζθαηξηζηώλ, ησλ µειώλ θαη ησλ νπαδώλ ηνπ. Κάζε ζσµαηείν ππνρξενύηαη 

όπσο µε ηε δήισζε ζπµµεηνρήο ηνπ νξίδεη έλα ή πεξηζζόηεξα άηνµα-µέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ηνπ ζπµβνπιίνπ, σο ππεύζπλα γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, ηε ιήςε 

µέηξσλ ζηε δηάξθεηα όισλ ησλ αγώλσλ ηνπ θαη ηε ζπλεξγαζία, πξνο ηνύην, µε 

ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνλ παξαηεξεηή αγώλα 

ΑΡΘΡΟ  13ο:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΗ  - ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 
 

α) Όια ηα έμνδα µεηαθίλεζεο βαξύλνπλ ην ζσµαηείν    πνπ µεηαθηλείηαη, 

ρσξίο απηό λα δηθαηνύηαη λα ηα εηζπξάμεη από ηελ εθθαζάξηζε ηνπ αγώλα. 

β)Σα  έξοδα  διαιηηζίαρ  βαπύνοςν  εξ ολοκλήπος ηο γηπεδούσο ζωµαηείο, 

εκηόρ από ηον ηελικό. 



  

γ) Από  ηηο  αθαζάξηζηεο  εηζπξάμεηο  θάζε αγώλα, αθνύ αθαηξεζνύλ νη ζρεηηθέο 

θξαηήζεηο θαη ηα έμνδα, ην ππόινηπν πνπ απνµέλεη πεξηέξρεηαη εμ νινθιήξνπ 

ζην γεπεδνύρν ζσµαηείν. (εκηόρ από ηον ηελικό). 

δ) Υπόρξεν γηα ηελ παξνπζία ηνπ γηαηξνύ κε ζπλέπεηα ηελ κε δηεμαγσγή ηνπ (ζε 

πεξίπησζε κε πξνζέιεπζήο ηνπ, βάζεη ηνπ ΚΑΠ πνπ επηζύξεη πνηλέο θαη  

επηβνιή ρξεκαηηθνύ πξνζηίκνπ) είλαη ε  γεπεδνύρνο νκάδα . 

ε) Ζ νηθνλνµηθή νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη επηζηαζία ηνπ  ΤΔΛΗΚΟΥ γίλεηαη από 

ηελ Δ.Π.Σ.Ν.Λ. θαη ηα δηαγσληδόµελα ζσµαηεία δηθαηνύληαη από ηηο καθαπέρ 

ειζππάξειρ από 30%. 

ζη) Οη νκάδεο ηεο Β΄ θαηεγνξίαο πνπ ζα θηάζνπλ κέρξη ηελ εκηηειηθή θάζε ηνπ 

θππέιινπ ζα εηζπξάμνπλ ρξεκαηηθό έπαζιν 2000 (δύν ρηιηάδεο) επξώ.   

ΑΡΘΡΟ  14ο: ΔΠΑΘΛΑ  ΣΔΛΙΚΟΤ ΑΓΩΝΑ 
α)  Σηε ληθήηξηα νµάδα ηνπ ηειηθνύ απνλέµεηαη θύπειιν θαη 18 µεηάιιηα αµέζσο 

µεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα. Δπίζεο, ζηελ νµάδα πνπ θαηαηάζζεηαη δεύηεξε 

απνλέµεηαη θύπειιν θαη 18 µεηάιιηα, θαζώο θαη από έλα µεηάιιην ζην δηαηηεηή, 

ζηνπο βνεζνύο ηνπ δηαηηεηή θαη ζηνπο πξνπνλεηέο ησλ δύν νµάδσλ. 

β)΄Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ πήξαλ µέξνο   ζηνλ ηειηθό αγώλα θαζώο θαη νη 

αλαπιεξσµαηηθνί, νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ θαη λα παξαιάβνπλ ηα έπαζια θαη 

ηα µεηάιιηα. Οη πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ ζα πεηζαξρήζνπλ ζ'   απηή ηελ 

ππνρξέσζε  ηιµωπούνηαι  µε πνηλή απνθιεηζµνύ δύν (2) αγσληζηηθώλ εµεξώλ 

θαη ρξεµαηηθή πνηλή 200 επξώ θαη εθόζνλ - θαηά ηελ θξίζε ηεο δηνξγαλώηξηαο 

΄Έλσζεο - απνδεηρζεί ππαηηηόηεηα ηνπ ζσµαηείνπ, ηηµσξείηαη µε απώιεηα ηνπ 

πξώηνπ επίζεµνπ αγώλα ηνπ πξση/ηνο ζην νπνίν δηθαηνύηαη λα µεηέρεη ηεο 

επόµελεο πεξηόδνπ θαη επηβνιή ρξεµαηηθήο πνηλήο έσο πεληαθόζηα 500 επξώ. 

ΑΡΘΡΟ  15ο: ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

α)Ζ δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ θππέιινπ γίλεηαη  ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζµνύ Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.) 

β)Ζ πξνθήξπμε απηή είλαη πξόηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ζύµβαζεο µεηαμύ ηεο 

Δ.Π.Σ.Ν. Λάξηζαο, δηνξγαλώηξηαο  ησλ αγώλσλ θππέιινπ Διιάδαο εξαζηηερλώλ, 

θαη ησλ ζσµαηείσλ πνπ έρνπλ δειώζεη ζπµµεηνρή ζ' απηή. Με ηελ αλεπηθύιαθηε 

απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο ζπληειείηαη ε παξαπάλσ ζύµβαζε. 



  

γ) Ζ Δ.Π.Σ.Ν.Λ. δηαηεξεί ην απόιπην δηθαίσµα µεξηθήο ή νιηθήο ηξνπνπνίεζεο 

ηεο πξνθήξπμεο θαη µεηά ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ, εθόζνλ θξίλεη απηό 

απαξαίηεην (π.ρ. ελαξµόληζε µε ελδερόµελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κ.Α.Π. θιπ ). 

 δ) Τα ζσµαηεία πνπ δειώλνπλ ζπµµεηνρή ζην παξόλ Κύπειιν ππνρξενύληαη 

λα παξέρνπλ θάζε είδνπο δηαθεµηζηηθή παξνρή πνπ ζα ηνπο δεηεζεί από ηελ 

Έλσζε (π.ρ. δηαθεµηζηηθέο πηλαθίδεο, ζεµαίεο, θ.ι.π.) 

ε)Τα ζσµαηεία πνπ δειώλνπλ ζπµµεηνρή ζηνλ ζεζµό ηνπ Κππέιινπ 

(ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά), ζα πξέπεη λα ηεξνύλ απαξέγθιηηα, ηα όζα ηζρύνπλ 

θαη επηβάιινληαη από ηνλ Κ.Α.Π., ηνλ Καλνληζµό Πξνπνλεηώλ Πνδνζθαίξνπ θαη 

ηελ Πξνθήξπμε ησλ Πξσηαζιεµάησλ 2019 – 2020 ηεο Έλσζεο, ζην ζέµα ηεο 

παξνπζίαο ησλ πξνπνλεηώλ ηνπο ζηνπο πάγθνπο ησλ νµάδσλ ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ  16ο: ΣΔΛΙΚΗ  ΓΙΑΣΑΞΗ 

Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη από απηή ηελ πξνθήξπμε, ηνλ θαλνληζµό 

αγώλσλ πνδνζθαίξνπ θαη ηελ αζιεηηθή λνµνζεζία, ζα ξπζµίδεηαη µε απόθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπµβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Σ.Λ. 

Λάξηζα 17/8/2019 
 
 

 
 


