ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Η ΈΝ ΩΣ Η Π ΟΔ ΟΣ ΦΑ Ι ΡΙ Κ ΩΝ Σ ΩΜΑ Τ Ε Ι ΩΝ ΛΑ Κ ΩΝ ΙΑ Σ αφ ού έ λ α βε υ πό ψη :
1. Το Καταστατικό της
2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
4. Τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το
Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και τη FIFA
5. Την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία
6. Την υπ΄ αριθ. 8 /30-07-2018 απόφασή της Εκτελεστικής Επιτροπής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων περιόδου 2018 - 2019
μεταξύ των Ερασιτεχνικών ομάδων της Ε. Π. Σ Λακωνίας
ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
(άρθρο 38 Κ.Α.Π.)
Για την ανάδειξη της κυπελλούχου της, ΕΠΣ θα μετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες της
Γ’ Εθνικής κατηγορίας, οι ομάδες της Α’ και Α1'
τοπικής κατηγορίας των ΕΠΣ και
προαιρετικά οι υπόλοιπες ομάδες και οι ερασιτεχνικές ομάδες σωματείων που ίδρυσαν ΠΑΕ (οι
τελευταίες δικαιούνται να συμμετέχουν, μόνον εφόσον συμμετέχουν και στα πρωταθλήματα
της οικείας ΕΠΣ). Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής από τα υποχρεούμενα να συμμετάσχουν
σωματεία ή η υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το
Κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο
δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως πεντακόσια (500) ευρώ. Οι
διοργανώτριες ΕΠΣ με τις οικείες προκηρύξεις ρυθμίζουν όλα τα θέματα που αφορούν την
διοργάνωση του κυπέλλου τους.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ
Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 17 Αυγούστου
2018 στην Ένωση ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Ένωση,
σε δύο αντίτυπα, και η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό χρηματικό παράβολο που
ορίζεται για τα σωματεία της Α΄ Κατηγορίας στο ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150,00€),
για τα σωματεία της Α΄1 Κατηγορίας στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) και για τα
σωματεία Β΄ Κατηγορίας στο ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€) οι ερασιτεχνικές ομάδες

σωματείων που ίδρυσαν ΠΑΕ και τα σωματείων της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, στο ποσό
των διακοσίων (200,00) ευρώ

Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του Κ. Α.
Π.
Τα σωματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, θα καταθέτουν στην
διοργανώτρια το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, με επικυρωμένο νόμιμα το
γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου.
Σε διαφορετική περίπτωση η Δήλωση Συμμετοχής του Σωματείου δεν θα γίνεται
δεκτή από τη διοργανώτρια.
Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να κατατίθεται στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Λακωνίας κατά
της εργάσιμες ώρες και ημέρες ή μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς πλήρως συμπληρωμένη.
Το παράβολο συμμετοχής μπορεί να κατατίθεται στο ταμείο της Ε.Π.Σ. Λακωνίας κατά της
εργάσιμες ώρες και ημέρες ή μπορεί να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ.
Λακωνίας της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με αριθμό (468/48039494) και να μας αποστέλλεται
το έγγραφο της κατάθεσης του ποσού.
Δηλώσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μπορούν να γίνονται δεκτές και
θεωρούνται εμπρόθεσμα, εφόσον μέχρι την υποβολή τους δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων
από την Ένωση.
Στη δήλωση αυτή τα σωματεία υποχρεωτικά να γνωστοποιούν:
1. Τα χρώματα της ομάδας του, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ. Α. Π
2. Το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος
Ερασιτεχνικών ομάδων Ε.Π.Σ.
3. Δεν γίνονται δεκτές για συμμετοχή στο Κύπελλο ομάδες (Π.Α.Ε. ή σωματεία) που δεν έχουν
τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ε.Π.Ο. και τη διοργανώτρια αρχή του
πρωταθλήματος, μέχρι την ημέρα της πρώτης κλήρωσης
Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η 8 η & 9η Σεπτεμβρίου 2018
ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Οι αγώνες της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνικών Ομάδων
διοργανώνονται από τις οικείες Τοπικές Ενώσεις.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Oι αγώνες του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων θα διεξαχθούν ως εξής:
Όσες ομάδες δηλώσουν ότι θα συμμετάσχουν στους αγώνες Κυπέλλου θα χωριστούν σε
ΟΜΙΛΟΥΣ.
Ο καταρτισμός των Ομίλων καθώς και ο αριθμός των ομάδων που θα προκριθούν στη
δεύτερη φάση θα γίνει με νεότερη απόφαση της Ε.Ε. της Ένωσης, μετά από τις δηλώσεις
συμμετοχής.
Στη δεύτερη φάση θα συμμετέχουν οι ομάδες που θα προκριθούν από τους ομίλους, σε
μονές συναντήσεις όπου σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία της
παρ. 12 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. και το πλεονέκτημα έδρας θα έχει ομάδα κατώτερης
κατηγορίας.

Στα Προημιτελικά θα συμμετέχουν οι οκτώ (8) ομάδες που θα προκριθούν, σε μονές
συναντήσεις όπου σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ.
12 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. το πλεονέκτημα έδρας θα έχει ομάδα κατώτερης κατηγορίας.
Στα Ημιτελικά θα λάβουν μέρος, οι τέσσερις (4) ομάδες, που θα προκριθούν από τα
(προημιτελικά) και θα διεξαχθεί με το σύστημα των διπλών συναντήσεων (εντός και εκτός
έδρας)
Ο τελικός για την ανάδειξη του Κυπελλούχου της Ένωσης

θα ορισθεί με νέα

απόφαση του Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. και θα καθοριστεί κατόπιν κλήρωσης η τυπικά γηπεδούχους
ομάδα.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
α)Το πρόγραμμα των αγώνων της Α΄ φάσης θα κοινοποιηθεί μετά την δημόσια κλήρωση
που θα γίνει στα γραφεία της Ε. Π. Σ. Λακωνίας, στη Σπάρτη Διοασκούρων 30, την Δευτέρα
27 Αυγούστου 2018 και ώρα 19,00 μ.μ.
β) Το πρόγραμμα των αγώνων του Κυπέλλου αυτού θα καθορίζει τη χρονολογία
διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίσει και το γήπεδο στο οποίο τελείται καθώς και
την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου και η οποία θα είναι αυτή που
αναγράφεται πρώτη στο πρόγραμμα των αγώνων.
γ) Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων γίνεται πριν από ένα πενθήμερο,
εκτός από τις περιπτώσεις που συντρέχει ανώτερη βία ή λόγος ταχείας διεξαγωγής κάποιου
αγώνα, οπότε μπορεί να γίνει πριν από ένα τριήμερο.
δ)Τα Σωματεία υποχρεούται να ενημερώνονται για την ημέρα και ώρα έναρξη των
αγώνων καθώς για τις ποινές των ποδοσφαιριστών από την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ.
Λακωνίας. (www.epslak.gr)
ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
α. Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται εξαιτίας των καιρικών συνθηκών,
διαιτητών, κ.λ.π. διεξάγεται ως εξής: Για τους αγώνες της πρώτης (1ης) φάσης (Ένωσης)
(μονοί αγώνες) ο αγώνας αυτός ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ την αμέσως επόμενη ΤΕΤΑΡΤΗ.
β. Αγώνας που δεν έληξε λόγω καιρικών συνθηκών συνεχίζεται για το υπόλοιπο της
διακοπή χρονικό διάστημα, την αμέσως επόμενη ΤΕΤΑΡΤΗ με ώρα έναρξης την ίδια και με
τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή (π. χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός
ποδοσφαιριστών).
γ. Προγραμματισμένοι αγώνες κυπέλλου, αναβάλλονται στις εξής περιπτώσεις.
1) Αν την ίδια ημερομηνία γίνονται αγώνες μικτών ομάδων ενώσεων και η ομάδα ή οι
ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες κυπέλλου, έχουν στις μικτές ομάδες πάνω από τρεις
(3) ποδοσφαιριστές.
2) Αν για οποιαδήποτε αιτία έχουν αναβληθεί αγώνες πρωταθλήματος οι οποίοι
σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη πρέπει να γίνουν την αμέσως επόμενη Τετάρτη και την ίδια

ημέρα έχουν ορισθεί να γίνουν αγώνες κυπέλλου, τότε αναβάλλονται οι αγώνες αυτοί, για να
διεξαχθούν οι εξ αναβολής αγώνες πρωταθλήματος.
ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά αναφέρουν τον αριθμό FAX, για
κάθε αλλαγή του αριθμού αυτού θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η Ε.Π.Σ.
Η αλληλογραφία της Ε.Π.Σ. με τις ομάδες θα γίνεται και με το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (E-Mail) σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.ΑΠ. Ερασιτεχνικών ομάδων.
Η Ε.Π.Σ. θα προχωρήσει στη δημιουργία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που θα
αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα. Θα τις αποστείλει έγκαιρα στις ομάδες και θα ελέγχει την ορθή
διαβίβαση και παραλαβή της αλληλογραφίας.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΓΗΠΕΔΑ
Όλοι οι αγώνες διεξάγονται, υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια
λειτουργίας.
Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχοι ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα
των αγώνων.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
Σε περίπτωση που το γήπεδο –έδρα Σωματείου καταστεί ακατάλληλο προσωρινά ή
μόνιμα κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους
αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από το σωματείο και θα βρίσκεται
εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης και πληροί τους όρους της διοργάνωσης.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του
Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.
Στους αγώνες του Κυπέλλού 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). Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η
συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν
δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές 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
ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

Όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της Ε.Π.Σ.
Λακωνίας είναι υποχρεωμένα να απασχολούν προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA C
τουλάχιστον σύμφωνα με τον κανονισμό προπονητών. (άρθρα 5 & 6)

Τα σωματεία που δεν τηρούν την ως άνω διάταξη παραπέμπονται στα αρμόδια
δικαστικά όργανα και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ ανά αγώνα.
Τα σωματεία της Α1 & Β

κατηγοριας της Ε.Π.Σ. Λακωνίας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

υποχρεωμένα να απασχολούν προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA.
Όλα τα σωματεία της Α1΄ & Β΄ της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ είναι υποχρεωμένα να
έχουν είτε προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA.
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αγωνιστικής λειτουργίας που θα έχει εκδοθεί «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»., από την Ε.Π.Σ. Λακωνίας.
Σε κάθε, τυχόν αλλαγή προπονητή η υπεύθυνου αγωνιστικής λειτουργίας το σωματείο
οφείλει εντός τριών (3) ημερών να ενημερώσει την Ε.Π.Σ. Λακωνίας και εντός δέκα πέντε (15)
ημερών να έχει προβεί σε αντικατάσταση διαφορετικά θα ελέγχεται πειθαρχικά.
Ποδοσφαιριστής στον οποίο θα εκδοθεί προ της ενάρξεως των αγώνων της αγωνιστικής
περιόδου «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», δεν μπορεί στην διάρκεια
της αγωνιστικής περιόδου να επανέλθει και να αγωνιστεί με την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή
καθ΄ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται
αντικανονική η συμμετοχή του.
Ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, δεν
μπορεί να του εκδοθεί «ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ».
ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ –ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
Απαγορεύεται η παραίτηση των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α΄ και Β΄
Εθνικών κατηγοριών, από τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση του Κυπέλλου επαγγελματικών
ομάδων. Ομοίως απαγορεύεται η αποχώρησή τους ή η μη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο
αγώνα. 1. Ομάδα η οποία αποχωρεί από αγώνα του Κυπέλλου πριν τη λήξη του κανονικού
χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης καθώς και του χρόνου εκτέλεσης των
πέναλτι), ή ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε προγραμματισμένο αγώνα κυπέλλου
υφίσταται σωρευτικά τις κατωτέρω κυρώσεις, που της επιβάλλονται με απόφαση της
Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.: α) Αποβάλλεται αυτόματα από το πρωτάθλημα στο οποίο
συμμετάσχει και υποβιβάζεται στην κατώτερη κατηγορία, στην οποία δικαιούται να
συμμετάσχει από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. β) Το μερίδιό της από τηλεοπτικά
δικαιώματα περιέρχεται στην Ε.Π.Ο. γ) Τιμωρείται με αποκλεισμό από τους αγώνες των
διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA για την συγκεκραμένη ποδοσφαιρική περίοδο δ) Tης
επιβάλλεται χρηματική ποινή διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ αν πρόκειται για ομάδα της
Α΄ Εθνικής κατηγορίας και πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ αν πρόκειται για ομάδα της Β΄
Εθνικής κατηγορίας και 2.000,00 Ευρώ εάν είναι σωματείο. 2. Σε ομάδα που δεν συμμετέχει
στον Τελικό αγώνα του Κυπέλλου, πέραν της ποινής του υποβιβασμού της πρώτης
παραγράφου της επιβάλλεται η ποινή απαγόρευσης συμμετοχής σε οποιαδήποτε διασυλλογική
διοργάνωση της UEFA για δύο (2) συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους και η χρηματική ποινή
του πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ εφόσον είναι ομάδα της Α΄ Εθνικής ή εκατό χιλιάδων

(100.000) ευρώ εφόσον είναι ομάδα Β΄ Εθνικής και 5.000,00 Ευρώ εάν είναι σωματείο. Στην
περίπτωση αυτή, Κυπελλούχος Ελλάδος ανακηρύσσεται η αντίπαλός της ομάδα στον Τελικό
αγώνα. 3. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί στον αγώνα Κυπέλλου πρωταθλητών
(SUPER CUP) μεταξύ πρωταθλητού Α’ Εθνικής και νικητή του Κυπέλου Ελλάδος, της
επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης έξι (-6) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την
αγωνιστική περίοδο που ξεκινά, χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ αν είναι ομάδα
της Α΄ Εθνικής και πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ αν είναι ομάδα της Β΄ Εθνικής (και 2.000,00
Ευρώ 83 εάν είναι σωματείο) και ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδος με
τέρματα 3-0

ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
Οι άδειες των αγώνων του Κυπέλλου αυτού θα εκδίδονται με μέριμνα των
γηπεδούχων σωματείων.
Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπόχρεα για τη λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων για
την τήρηση της τάξης στα αποδυτήρια, στις εξέδρες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, για
την εφαρμογή κάθε μέτρου που στοχεύει στην εξυπηρέτηση, άνεση και ασφάλεια των
φιλάθλων.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
α. Η διάρκεια όλων ανεξαιρέτως των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων
ορίζεται σε 90΄ λεπτά από δύο ημίχρονα των 45΄ λεπτών το καθένα, με ενδιάμεση δεκάλεπτη
ανάπαυση.
β. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγώνας αυτός τελειώσει ισόπαλος , εφαρμόζεται
η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Α.Π
ΑΡΘΡΟ 15 - ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ - ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ
(Άρθρο 16 του Κ.Α.Π.)

1. Κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη:
α) Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την καθορισμένη έναρξή του,
ανεξάρτητα από τις τυχόν συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε
(5) τουλάχιστον λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.
β) Να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό, για την χρησιμοποίηση του
από τους ποδοσφαιριστές.
2. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη να προσκομίσει στον διαιτητή μπάλες σε ικανό
αριθμό για την διεξαγωγή του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 16 – ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών
και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου 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 στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα,
για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που
μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει
πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται .

Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να αποδείξουν την ιδιότητά τους
με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο.
Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να έχουν στη διάθεση των
διαγωνιζομένων ομάδων Ιατρό του αγώνα και μέσα πρώτων βοηθειών και φάρμακα.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας,
η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή τριακόσια (300)
ευρώ για τις ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων. Εάν διεξαχθεί ο αγώνας, πέραν των
ανωτέρω ποινών για την γηπεδούχο ομάδα που ισχύουν, ο διαιτητής παραπέμπεται για
πειθαρχικό έλεγχο.
Επίσης στη περίπτωση που αναβληθεί ο αγώνας λόγω μη παρουσίας Ιατρού το γηπεδούχο
σωματείο υποχρεούται να καταβάλει στο φιλοξενούμενο σωματείο μέσω Ε. Π. Σ. Λακωνίας τα
έξοδα μετακίνησης 20 ατόμων.
ΑΡΘΡΟ 17 - ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
(Άρθρο 15 του Κ.Α.Π.)

α. Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων θα συντάσσεται με στυλό μελάνης
ή διαρκείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Α.Π σχετικό Φύλλο Αγώνα (σε
τρία αντίγραφα), το οποίο είναι έντυπο της διοργανώτριας του αγώνα (ΈΝΩΣΗ).
β. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να στείλει - την ίδια μέρα που έγινε ο αγώνας – στη
διοργανώτρια (ΈΝΩΣΗ) το ένα αντίγραφο του Φύλλου Αγώνα μαζί με την έκθεση του
Παρατηρητή Αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 18 - ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ/ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
(Άρθρο 14 του Κ.Α.Π.)

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών τους αγώνες είναι να φορούν σε
όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει : φανέλα –
παντελονάκι – κάλτσες – ποδοσφαιρικά υποδήματα και επικαλαμίδες.
Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή υποχρεούνται να γνωρίσουν στην Ε.Π.Σ.
Λακωνίας (διοργανώτρια) τα χρώματα τους, καθώς, επίσης, και τις εναλλακτικές περιπτώσεις
στις στολές των ποδοσφαιριστών (φανέλες- παντελονάκι –κάλτσες). Η δήλωση αυτή γίνεται
συγχρόνως με τη δήλωση συμμετοχής τους.
Η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα – παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών στα
πρωταθλήματα υποχρεωτικά είναι από το ένα (1) έως δεκαοκτώ (18).
Οι ομάδες που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των ποδοσφαιριστών
διάφορα προϊόντα αφού τύχουν της σχετικής έγκρισης από την διοργανώτρια, οφείλουν να
τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 § 2 α, β ,γ, δ, ε, στ του Κ.Α.Π.
Ο διαιτητής του αγώνα υποχρεώνει την γηπεδούχο ομάδα να αλλάξει στολή, όταν τα
χρώματα των δυο αγωνιζομένων ομάδων είναι όμοια ή παρεμφερή και ματαιώνει την
ποδοσφαιρική συνάντηση όταν η γηπεδούχος ομάδας αρνείται να εφαρμόσει την υπόδειξή του.

Η υπαίτια της ματαίωσης του αγώνα ομάδα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
21 παρ. 2 α.
ΑΡΘΡΟ 19 - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ)
(Άρθρο 13 του Κ.Α.Π..)

Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητάς της, η διοργανώτρια έχει την υποχρέωση να ορίζει
έναν εκπρόσωπος της (Παρατηρητή αγώνα) από πίνακα που θα καταρτίσει κατά την απόλυτη
κρίση της.
ΑΡΘΡΟ 20 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
α.

Η

οικονομική

οργάνωση

και

διαχείριση

των

αγώνων

Κυπέλλου

Ελλάδος

Ερασιτεχνικών Ομάδων (1 ης Φάσης), ύστερα από σχετική απόφαση της ΈΝΩΣΗ , ανατίθεται
στα γηπεδούχα σωματεία.
β. Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα σε αγώνες που κρίνει ότι θα υπάρχει μεγάλη
προσέλευση φιλάθλων να διενεργεί η ίδια την οικονομική οργάνωση και διαχείριση του αγώνα.
γ. Για τους μονούς αγώνες του Κυπέλλου, τα έξοδα διαιτησίας, παρατηρητή
διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα, επιβαρύνουν με 50%

καθ’ ένα εκ των δύο

διαγωνιζομένων σωματείων.
δ. Τα έξοδα του ιατρού αγώνα καταβάλλονται από τα γηπεδούχα Σωματεία.
ε. Στους αγώνες των ομίλων τα έξοδα διαιτησίας, παρατηρητή διαιτησίας,
παρατηρητή αγώνα, ιατρού αγώνα καταβάλλονται από τα γηπεδούχα Σωματεία

ΑΡΘΡΟ 21 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Τα εισιτήρια των αγώνων θα εκτυπώνονται με τη φροντίδα των γηπεδούχων σωματείων.
Η τιμή των εισιτηρίων των αγώνων καθορίζεται με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
περιόδου 2018 – 2019 της ΕΠΟ.
Η Ένωση παραιτείται του ποσοστού, που αναλογεί σε αυτή, υπέρ των διαγωνιζομένων
ομάδων.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες στους
μεταξύ τους αγώνες, περιοριστικά, και σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Α.Π.
Για να γίνει δεκτή ένσταση για συζήτηση, πρέπει να υποστηριχθεί και με υπόμνημα
(έγγραφο) το οποίο πρέπει να περιέλθει στην Ένωση μέσα στη νόμιμη προθεσμία και να
συνοδεύεται από το ανάλογο χρηματικό παράβολο , επί ποινή απαραδέκτου
Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του ΚΑΠ, το παράβολο ορίζεται σε
πεντακόσια ευρώ 500,00 €. Στην ένσταση πλαστοπροσωπίας απαιτείται ξεχωριστό

παράβολο για κάθε ποδοσφαιριστή κατά του οποίου αυτή στρέφεται το οποίο ορίζεται
σε διακόσια ευρώ (200,00) για κάθε ποδοσφαιριστή.
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η ένσταση επιστρέφεται στο σωματείο το 50% του
παραβόλου και το άλλο 50% περιέρχεται στο ταμείο της Ένωσης.
Σε περίπτωση που απορριφθεί η ένσταση το παράβολο περιέρχεται στο ταμείο της
Ένωσης.
Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση που προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κ.Α.Π η
υπαίτια ομάδα χάνει τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης αποκλείεται από τους περαιτέρω αγώνες
Κυπέλλου και της αφαιρούνται από τον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο
οποίο μετέχει τόσοι βαθμοί όσοι ορίζονται από τον Κ.Α.Π για τη διαπραχθείσα παράβαση.
ΑΡΘΡΟ 23 - ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ - ΕΠΑΘΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
α. Στην κυπελλούχο ομάδα της πρώτης φάσης αθλοθετείται και απονέμεται από την
Ένωση αναμνηστικό Κύπελλο μαζί με τριάντα (30) μετάλλια
β. Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται επίσης αναμνηστικό Κύπελλο και
τριάντα (30) μετάλλια
γ. Στο διαιτητή και στους βοηθούς διαιτητή καθώς και στους προπονητές των ομάδων,
παρατηρητές αγώνα και γιατρό αγώνα απονέμεται από ένα αναμνηστικό μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 24 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Η Προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της ΈΝΩΣΗΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ σαν διοργανώτρια αρχή της πρώτης φάσης του
Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνικών Ομάδων που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό.
β. Οι ομάδες που οφείλουν στην Ε. Π. Σ. Λακωνίας χρήματα από την προηγούμενη
ποδοσφαιρική περίοδο δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες της Α’ φάσης εφ’ όσον δεν
εξοφληθούν οι οφειλές.
γ. Η Ε.Π.Σ. Λακωνίας θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα της πρώτης φάσης, καθώς
και κάθε άλλου συναφούς δικαιώματος ήχου και περιεχομένου των αγώνων.
ΑΡΘΡΟ 25 – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ – Μ.Μ.Ε
(άρθρο 29 ΚΑΠ)

• Η Ε.Π.Σ. Λακωνίας έχει αποκλειστικά τα ραδιοτηλεοπτικά δικαίωμα και τα δικαιώματα
διαδικτυακής (μέσω ίντερνετ) μετάδοσης των τοπικών πρωταθλημάτων ευθύνης της.

• Κάθε σύμβαση παραχώρησης των αναφερομένων στην παράγραφο 1 δικαιωμάτων μεταξύ
ενός σωματείου και ενός δικαιούχου φορέα θα πρέπει να εγκρίνεται από την διοργανώτρια
(Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ). Η Ε.Π.Σ. για το Κύπελλο Ερασιτεχνικών ομάδων (Α΄ Φάση)

θα

εγκρίνει συμβάσεις αντίτιμο άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ. Το ποσοστό της Ε.Π.Σ.
καθορίζεται στο 20%.
Απαγορεύεται η απευθείας (ζωντανή) μετάδοση κάθε αγώνα όταν η σύμβαση παραχώρησης
των δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από τη διοργανώτρια.

• Αν ένας αγώνας μεταδοθεί χωρίς άδεια, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση
του αγώνα υπέρ της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως δυο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Η
είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στα γήπεδα επιτρέπεται, μετά από σχετική
έγγραφη άδεια της διοργανώτριας, μόνο σε αγώνες για την μετάδοση των οποίων έχει
εγκριθεί σχετική σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 26 - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Με την αποδοχή της προκήρυξης τα σωματεία και τα φυσικά πρόσωπα (ποδ/στες,
παράγοντες, κλπ) αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ε.Π.Ο και τους κανονισμούς
αυτής που διέπουν το άθλημα.
Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία, Οικονομική Εγκύκλιο και
την Προκήρυξη αυτή θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ Λακωνίας
Σπάρτη 30 Ιουλίου 2018
Για το Ε. Ε.
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Καρράς

Ο Γεν. Γραμματέας

Θεμιστοκλής Δογαντζής

