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 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ MARKET IN ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 

 

Κύριε Πρόεδρε, 
Μετά τις υπ. αρ, 42/13-07-2020 & 47/04-11-2020 αποφάσεις της Ε.Ε. 

και την υπ’ αρ. 23607/2020 απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας ΕΠΟ 
προκηρύσσουμε τη διοργάνωση των  Αγώνων Κυπέλλου  Ερασιτεχνικών 
Ομάδων,  περιόδου 2020-2021 ως εξής: 
 

ΑΡΘΡΟ 1: « ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 

 Στους αγώνες Κυπέλλου μετέχουν υποχρεωτικά τα σωματεία: 
o  Γ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας 
o Α1, Α2 κατηγορίας  

 και προαιρετικά τα σωματεία: 
o  Β, κατηγορίας  

 Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, που 
υπάρχει αναρτημένο στο site της Ε.Π.Σ.Η μέχρι την ημέρα δήλωσης 
συμμετοχής στο οικείο πρωτάθλημα για τα σωματεία όλων των 
κατηγοριών με δικαίωμα συμμετοχής στο ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΕΠΣΗ 
περιόδου 2020-2021. 
 

 Μαζί θα καταβάλλεται παράβολο συμμετοχής: Για τα σωματεία της Γ 
Εθνικής Κατηγορίας 200 €, Α1 & Α2 κατηγορίας 100 € & Β 
κατηγορίας 50 €. 

 

 Σωματεία που μετέχουν υποχρεωτικά και δεν δηλώνουν συμμετοχή θα 
έχουν  απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος στο 
οποίο συμμετέχουν και χρηματική ποινή έως 500 ευρώ. (Κ.Α.Π. 
Κύπελλο Ελλάδας Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Ομάδων άρθρο 
38). 

 

 Σωματεία που δηλώνουν συμμετοχή και δεν προσέλθουν να 
αγωνιστούν θα υφίστανται τις κυρώσεις που προβλέπονται από το 
άρθρο 39 παρ. 3 του Κ.Α.Π. (Κύπελλο Ελλάδας Επαγγελματικών και 
Ερασιτεχνικών Ομάδων). 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2: « ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ» 

 

 Στους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρού (η 
οποία θα αναγράφεται στο Φ.Α. και θα αποδεικνύεται με την υπογραφή 
και τη σφραγίδα του γιατρού) με ευθύνη του γηπεδούχου σωματείου. 

 

ΠΡΟΣ :  Την Νομική Υπηρεσία ΕΠΟ 
Πάρκο Γουδή, ΤΘ 14161 
ΤΚ 11524, Αθήνα 
(πλησίον θεάτρου Badminton) 
Τηλ. : +30 210 930 6000 
Fax:  +30 210 935 9666 
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  Σε περίπτωση απουσίας γιατρού ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και 
το γηπεδούχο σωματείο θα υφίστανται τις κυρώσεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 3,16§2αβ ΚΑΠ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: « ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ» 

 

 Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00 
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AMALIAS HOTEL ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 4: « ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ» 

 

 ΣΤΗΝ A ΦΑΣΗ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ  ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α2 &Β 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 
 ΣΤΗΝ B ΦΑΣΗ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ 

Α ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 
 

 ΣΤΗΝ Γ ΦΑΣΗ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ 
Β ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 

 

 Σε όλες τις φάσεις οι αγώνες θα είναι μονοί (νοκ αουτ) μετά από 
κλήρωση πλην της ημιτελικής, όπου οι αγώνες θα είναι διπλοί εντός – 
εκτός έδρας. 
 

 Μέχρι και την προημιτελική φάση του Κυπέλλου όπου και οι αγώνες 
είναι νοκ αουτ εάν υπάρχει διαφορά δύο ή περισσότερων κατηγοριών, 
τότε ο αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα του σωματείου της μικρότερης 
κατηγορίας ανεξαρτήτως κλήρωσης. 
 

 Στους διπλούς αγώνες σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερτερεί η ομάδα 
που έχει σημειώσει τα περισσότερα εκτός έδρας τέρματα και σε 
περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα τηρηθεί η διαδικασία της ημίωρης 
παράτασης – πέναλτι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5: « ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ - ΕΠΑΘΛΑ» 

 
 

 Ο Τελικός θα διεξαχθεί στο Ενωσιακό Γήπεδο∙ η διοργανώτρια μπορεί 
με αιτιολογημένη απόφαση της να ορίσει διαφορετικό γήπεδο. 
 

 Οι διαιτητές του Τελικού Κυπέλλου δεν δικαιούνται αποζημίωσης 
διαιτησίας. 
 

 Στη νικήτρια ομάδα του Τελικού αγώνα απονέμεται από την Ε.Π.Σ. 
Ηλείας Κύπελλο και 25 μετάλλια μετά τη λήξη του αγώνα. 

 

 Στη φιναλίστρια ομάδα του Τελικού αγώνα  Κυπέλλου απονέμονται 25 
μετάλλια. 
 

 Στους διαιτητές, βοηθούς διαιτητών και προπονητές των ομάδων του 
Τελικού αγώνα Κυπέλλου απονέμεται μετάλλιο.   
 

 Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον Τελικό αγώνα 
Κυπέλλου  καθώς και οι αναπληρωματικοί οφείλουν να 
προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και μετάλλια με πρώτη 
τη  ομάδα που ηττήθηκε και δεύτερη τη νικήτρια ομάδα. (άρθρο 
28,46 του ΚΑΠ) 



 

 Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτήν τους την 
υποχρέωση, τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δύο (2) 
αγωνιστικών ημερών και εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα του 
Σωματείου, επιβάλλεται σε αυτό χρηματική ποινή χίλια (1000 €) 
ευρώ.(άρθρο 46§4β του ΚΑΠ). 
 

 Για ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή και από τις 
διατάξεις των κανονισμών της ΕΠΟ ή για οποιοδήποτε θέμα που 
θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα 
προκήρυξη θα αποφασίζει η Ε.Ε./ΕΠΣΗ στο πλαίσιο του 
καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.  
 

 

 
                                              

Με αθλητικούς χαιρετισμούς  

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΑΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ                                        ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 


