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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 - 2023
Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α, του εσωτερικού
κανονισμού της Ε.Ο.ΠΕ, των Διεθνών Κανονισμών Πετοσφαίρισης, του Γενικού
Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 με αριθ.πρωτ. 29387/7/2022, προκηρύσσουμε τo Κύπελλο Ανδρών και Γυναικών της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. και συμμετέχουν στα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών αυτής. Δεν
έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα σωματεία των οποίων οι ομάδες Ανδρών ή/και
Γυναικών μετέχουν στα πρωταθλήματα Α1 και Α2 Εθνικών κατηγοριών Ε.Ο.ΠΕ.
καθώς και της pre league.
Ειδικά για το Κύπελλο Ανδρών της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α., δικαίωμα συμμετοχής έχουν και
σωματεία που μετέχουν στα Εθνικά Πρωταθλήματα Ανδρών της Ε.Ο.ΠΕ. με τις
ομάδες τους Αγόρια Κ21 (πρώην εφήβων).
Η συμμετοχή είναι προαιρετική.
Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή, μπει στη διαδικασία της κλήρωσης και δεν
συμμετάσχει στον αγώνα, θα αποκλείεται από το κύπελλο και ο αγώνας θα
κατακυρώνεται στον αντίπαλο με 3-0 σετ και 75-0 πόντους, ενώ συγχρόνως θα του
επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών από το πρωτάθλημα της
κατηγορίας ανδρών ή γυναικών που θα ανήκει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο
2022-2023.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν ως την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου
2022 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη διεύθυνση: espeda@espeda.gr (όχι
ταχυδρομικά).
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με έγγραφο
παραχώρησης κλειστού γυμναστηρίου.
Μετά τις 7 Σεπτεμβρίου 2022, καμία δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Η δήλωση συμμετοχής που πρέπει να συμπληρωθεί είναι αναρτημένη στην ενότητα
«προκηρύξεις», υποενότητα «διάφορα έντυπα» του διαδικτυακού μας τόπου με
τίτλο « ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΠΕΔΑ»
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Με την υποβολή της παραπάνω δήλωσης, συνάπτεται σύμβαση τους όρους της
οποίας οφείλει να τηρεί το συμμετέχον σωματείο. Σωματείο που δεν θα υποβάλλει
δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους θα αποκλειστεί από το
Κύπελλο.
Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει παράβολο συμμετοχής .
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΛΗΡΩΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Για την ημερομηνία/ώρα/τόπο της κλήρωσης θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.
Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή θα αγωνιστούν κατόπιν κλήρωσης σε
αγώνες νοκ-άουτ. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που βγαίνει πρώτη από την
κληρωτίδα, εκτός από την περίπτωση κλήρωσης ζευγαριού (αφορά το κύπελλο
γυναικών) με ομάδες διαφορετικής κατηγορίας, οπότε γηπεδούχος είναι η ομάδα
που ανήκει σε μικρότερη κατηγορία.
Ημερομηνία έναρξης κυπέλλου Ανδρών & Γυναικών : από 25/9/2022
ΑΡΘΡΟ 4ο :ΓΗΠΕΔΑ-ΑΔΕΙΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε κλειστά γυμναστήρια που θα εξασφαλίσουν τα
σωματεία Κανένας αγώνας που διοργανώνεται από την Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α., δεν θα
διεξαχθεί σε γήπεδο που στερείται άδειας λειτουργίας.
Σε όλα τα γήπεδα πρέπει:
να υπάρχουν αριθμημένες ταμπέλες αλλαγής παικτών από νούμερο
1 μέχρι και νούμερο 20
να υπάρχει κουδούνι στο τραπέζι της γραμματείας για τις αλλαγές
των παικτών και χειροκίνητο πίνακα καταγραφής του σκορ
τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να φροντίζουν προσεκτικά για την
κοινοποίηση της άδειας τέλεσης των αγώνων στην αστυνομία, για να
εξασφαλιστεί η απαραίτητη αστυνομική δύναμη και να τηρηθεί η τάξη
τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν 14 μπάλες (της
κατηγορίας πρωταθλήματος) σε καλή κατάσταση από τις οποίες 7 θα
δίνουν υποχρεωτικά στη φιλοξενούμενη ομάδα για προθέρμανση. Σε
περίπτωση που υπάρχουν λιγότερες από 14 μπάλες, τότε η φιλοξενούμενη
ομάδα θα πάρει τις 7 για την προθέρμανση και τις υπόλοιπες η
γηπεδούχος. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή είναι ο Α΄ διαιτητής και ο
γυμνασίαρχος του αγώνα (αν υπάρχει).
Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες θεωρείται μόνο η παρουσίαση
στο γήπεδο παιδιάς, με αθλητική περιβολή το λιγότερο έξι (6) αθλητών, όπως
ορίζουν οι κανονισμοί.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο αγώνος έως δεκατεσσάρων (14)
αθλητών/τριών. Στην περίπτωση δήλωσης στο Φύλλο αγώνος δεκατριών (13) ή
δεκατεσσάρων (14) αθλητών/τριών είναι υποχρεωτική η δήλωση δύο (2) λίμπερο.
Διευκρινίζεται ότι ομάδα που δηλώσει δώδεκα (12) ή λιγότερους (πχ 11, 10 κ.ο.κ.)
αθλητές/τριες στο Φύλλο αγώνος έχει δικαίωμα να δηλώσει έως δύο Λίμπερο.
Σας εφιστούμε την προσοχή στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και το κεφάλαιο Η της Γενικής
Προκήρυξης πρωταθλημάτων Ε.Ο.ΠΕ.. Οι άδειες τέλεσης αγώνων εκδίδονται από
τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας
Περιφέρειας, εφόσον η εγκατάσταση διαθέτει άδεια λειτουργίας (άρθρο 22
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ν.4049/2012, ν.4479/2017) με φροντίδα του γηπεδούχου σωματείου. Σε περίπτωση
αναβολής τέλεσης αγώνα για οποιαδήποτε αιτία, δεν απαιτείται έκδοση νέας
άδειας διεξαγωγής αγώνα, αλλά το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται να
ενημερώσει την οικεία αστυνομική αρχή για τη νέα ημερομηνία και ώρα τέλεσής
του.
Επιτρέπεται η ελεύθερη βιντεοσκόπηση των αγώνων του κυπέλλου ΑνδρώνΓυναικών της Ένωσής μας. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση του υλικού που
βιντεοσκοπήθηκε για εμπορικούς λόγους. Σε σωματείο που παρεμποδίσει ή
αρνηθεί τη βιντεοσκόπηση θα του επιβάλλεται την πρώτη φορά χρηματικό
πρόστιμο ύψους 100€, ενώ σε κάθε επόμενη περίπτωση θα διπλασιάζεται το
χρηματικό πρόστιμο (δηλαδή τη δεύτερη φορά 200€, την τρίτη φορά 400€ κ.ο.κ.)
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
Στους αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές/τριες γραμμένοι στη δύναμη
της ΕΟΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και τις σχετικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από την
Ε.Ο.ΠΕ., οι οποίοι:
1.συμπεριλαμβάνονται στην «Αγωνιστική Λίστα» που εκδίδει το σωματείο από την
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ΕΟΠΕ και στην οποία η θεώρησή της για την
τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2022-23 πραγματοποιείται απευθείας από την
Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων. Η αγωνιστική λίστα θα πρέπει να φέρει την
υπογραφή του Προέδρου ή του Γεν. Γραμματέα καθώς και την σφραγίδα του
σωματείου για την πιστοποίηση της ταυτότητας των αθλητών-τριών που
συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν
2.έχουν θεωρημένη και σε ισχύ «Κάρτα Υγείας Αθλητή»
Οι αθλητές/τριες που ανήκουν στις ομάδες που αγωνίζονται πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στην «Αγωνιστική Λίστα» και να έχουν θεωρημένη και σε ισχύ
την «Κάρτα Υγείας Αθλητή». Ο έλεγχος της «Αγωνιστικής Λίστας» και της «Κάρτας
Υγείας Αθλητή» του κάθε αθλητή/τριας θα γίνεται πριν την έναρξη του αγώνα από
τον Α΄ διαιτητή.
Την «Αγωνιστική Λίστα» με τους αθλητές/τριες δύναται οι αρχηγοί των ομάδων να
τη ζητήσουν προς έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, πριν το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα.
Το έλεγχο πραγματοποιούν οι διαιτητές παρουσία των αρχηγών.
Δεν επιστρέφεται η «Αγωνιστική Λίστα» στην περίπτωση που υποβληθεί ένσταση
κακής συμμετοχής αθλητή/τριας λόγω πλαστοπροσωπίας ή πλαστογραφίας.
Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητή/τριας:
1)αν έχει αναφερθεί από τον διαιτητή στο Φύλλο του Αγώνα
2)Αν εκτίει ποινή που της επιβλήθηκε από αρμόδια αρχή για πειθαρχικό ή άλλο
παράπτωμα
Σύμφωνα με τη διάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, πρέπει:
1.Οι αριθμοί των αθλητών-τριών να είναι γραμμένοι στην πίσω και εμπρός
επιφάνειες της φανέλας.
2.Οι αριθμοί των αθλητών-τριών πρέπει να περιορίζονται από το Νο 1 μέχρι και το
Νο 20.
Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των παραπάνω είναι οι διαιτητές των αγώνων.
Ο προπονητής της ομάδας που αγωνίζεται καθώς και συνεργάτης αυτού πρέπει να
έχουν το σχετικό δελτίο που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό
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Προπονητών και τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων, το οποίο θα κατατίθεται στη γραμματεία του αγώνα.
Εφιστάται η προσοχή στην εφαρμογή του άρθρου 31 περ.11 του ν.2725/99 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.3057/02.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΑΝΑΒΟΛΕΣ
Αίτημα αναβολής θα εξετάζεται μόνο εάν ανήκει σε κάποια από τις
περιπτώσεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Ε του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης
και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
❖ Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης αγώνων για οποιαδήποτε
αιτία, το γηπεδούχο
σωματείο οφείλει να επιδεικνύει κάθε
επιμέλεια για ενημέρωση και ορισμό νέας ημερομηνίας τέλεσης του
αγώνα.
❖ Αν το γηπεδούχο σωματείο δε φροντίσει να εξασφαλίσει γήπεδο για
τη διεξαγωγή του αναβληθέντος αγώνα μέσα στις προβλεπόμενες
κατά τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων προθεσμίες, τότε ο αγώνας θα ορίζεται από την
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. οποιαδήποτε μέρα, σε γήπεδο ακόμη και στην έδρα του
αντιπάλου.
Οποιοδήποτε αίτημα τροποποίησης αγώνα, που δεν δικαιολογείται από τον Γενικό
Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και την παρούσα
προκήρυξη, θα εξετάζεται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. εφόσον
δεν διαταράσσεται η αξιοπιστία του κυπέλλου και κατατεθεί εγγράφως στην Ένωση
το αίτημα από το ενδιαφερόμενο σωματείο
Σας εφιστούμε την προσοχή : «οι ομάδες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. για τον ορισμό των εντός έδρας αγώνων τους σύμφωνα με τις
ημερομηνίες των αγωνιστικών που θα τους κοινοποιηθούν στην κλήρωση»
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ
Με σκοπό την προσαρμογή στους κανονισμούς παιδιάς και με δεδομένο τον
αριθμό των καθισμάτων για τους αναπληρωματικούς παίκτες – τριες, κατά την
κρίση της ομάδας έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στον πάγκο εφοδιασμένοι με
τις ταυτότητες που θα εκδοθούν από την ΄Ενωση μέχρι 5 άτομα, τα οποία θα έχουν
μία από τις παρακάτω ιδιότητες:
1. Ο προπονητής.
2. Ο βοηθός προπονητή.
3. Ο Φυσιοθεραπευτής ή γιατρός ή γυμναστής.
4. Ο έφορος.
5. Ο φροντιστής.
6. Ο στατιστικολόγος.
΄Ολα τα άτομα αυτά ή όσα επιθυμούν να βρίσκονται στον πάγκο της ομάδας τους
κατά τη διάρκεια των αγώνων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το Ειδικό Δελτίο
Ταυτότητας που εκδίδεται από τον διοργανωτή (Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.) ή σε περίπτωση
προπονητή από τον ΣΕΠΠΕ και το οποίο θα φέρουν μαζί τους κατά τη διάρκεια των
αγώνων. Τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν τις παρακάτω, κατά περίπτωση,
προϋποθέσεις:
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- Προπονητής και βοηθός προπονητή: πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο
ταυτότητας προπονητή που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ, σύμφωνα με τη Γενική Προκήρυξη
Πρωτ/τος και τον Κανονισμό Προπονητών.
- Φυσιοθεραπευτής: πρέπει να είναι πτυχιούχος σχολής φυσιοθεραπευτών. Για την
απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο πτυχίου.
- Γυμναστής: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α.Α ή ισότιμης
σχολής. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομιστεί Αντίγραφο
Πτυχίου.
- Ιατρός: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής. Για την απόδειξη της
ιδιότητάς του πρέπει να προσκομιστεί Αντίγραφο Πτυχίου ή επικυρωμένο
αντίγραφο της ταυτότητας του Ιατρικού Συλλόγου.
-΄Εφορος & Φροντιστής: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχουν
δηλωθεί σαν προπονητής ή βοηθός προπονητή σε Φύλλο αγώνα πρωταθλήματος
Πετοσφαίρισης τα τελευταία 2 έτη.
- Στατιστικολόγος: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί
ως προπονητής ή βοηθός προπονητή σε άλλη ομάδα την τρέχουσα αγωνιστική
περίοδο.
Ο Α΄ και ο Β΄ Διαιτητής, σε συνεργασία με τον γυμνασίαρχο του αγώνα (όπου
υπάρχει), πρέπει να ζητήσουν πριν την έναρξή του τα άτομα που θα καθίσουν στον
πάγκο και να ζητήσουν τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητάς τους για έλεγχο. Στη συνέχεια
θα επιστρέφουν τα Δελτία Ταυτότητας και θα ζητούν να φέρονται από τα άτομα
αυτά καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Οποιοσδήποτε δεν φέρει μαζί του το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, δεν μπορεί να
βρίσκεται στον πάγκο. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια του
αγώνα , ότι βρίσκεται στον πάγκο άτομο το οποίο δεν έχει το δικαίωμα αυτό, πρέπει
να απομακρύνεται αμέσως και το γεγονός να αναφέρεται στις Εκθέσεις του
Γυμνασίαρχου (όπου υπάρχει) και του Α΄ Διαιτητή. Στις Εκθέσεις αυτές πρέπει να
αναφέρεται και κάθε περίπτωση καταστρατήγησης του Άρθρου αυτού (διαφορά
στοιχείων ταυτότητας με το άτομο που την φέρει, επεισόδια από τα άτομα αυτά
κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι άτομο βρίσκεται στον πάγκο ομάδας,
χρησιμοποιώντας δελτίο ταυτότητας άλλου ατόμου, τότε το δελτίο αυτό
ανακαλείται μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 και δεν μπορεί να
εκδοθεί άλλο για το άτομο που το έφερε. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει
εκδοθεί Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος,
τότε ανακαλούνται όλα τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητας του σωματείου αφαιρουμένου
παράλληλα του δικαιώματος έκδοσης νεώτερου Δελτίου στο σωματείο αυτό για το
υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023. Επίσης στο άτομο που το έφερε
δεν μπορεί να εκδοθεί άλλη με οποιαδήποτε ιδιότητα.
Για τους αγώνες των πρωταθλημάτων/κυπέλλου που διεξάγονται με ευθύνη των
Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών, η διοργανώτρια ΄Ενωση/Τ.Ε. θα εκδίδει
«Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας» για το κάθε σωματείο και όχι για το κάθε τμήμα του
σωματείου, εξαιρουμένων των προπονητών που θα είναι εφοδιασμένοι με κάρτα
προπονητή του ΣΕΠΠΕ.
Το κόστος έκδοσης κάρτας ανέρχεται στο ποσό των 10€ ενώ της ανανέωσης
κάρτας ανέχεται στο ποσό των 5 ευρώ.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΠΑΛΕΣ
Το κύπελλο ανδρών και γυναικών θα διεξαχθεί με τις εξής μπάλες:
Πρωτάθλημα
Β’ Εθνική ΚατηγορίαΠεριφερειακό Πρωτ/μα
Ανδρών-ΓυναικώνΤοπικές κατηγορίες
Γυναικών

MIKASA
V200W
V300W

MOLTEN
V5M5000

GALA

BV5591S

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλονται και επιλύονται οι ενστάσεις
καθορίζεται στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων.
Οτιδήποτε προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Ο.ΠΕ., ισχύει και για
την Ένωση.
Το παράβολο των ενστάσεων καθορίζεται σε 100 Ευρώ και η ένσταση πρέπει να
υποστηριχθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την επόμενη της ημέρας που έγινε ο αγώνας. Σε περίπτωση απόρριψης της
ένστασης, το παράβολο παραμένει στην Ένωση.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Οι διαιτητές του Κυπέλλου Ανδρών θα είναι τρεις (3) επίσημοι διαιτητές και
του Κυπέλλου Γυναικών θα είναι τρεις (3) επίσημοι διαιτητές (αν η γηπεδούχος
ομάδα μετέχει στη Β΄ εθνική-εθνικό περιφερειακό πρωτάθλημα γυναικών Β΄ όμιλος
ή στην Τοπική Κατηγορία Γυναικών) ή δύο (2) επίσημοι διαιτητές (αν η γηπεδούχος
ομάδα μετέχει στην Τοπική Κατηγορία 2 Γυναικών) και θα ορίζονται από την
Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α..
Τα πάσης φύσεως έξοδα των παραγόντων του αγώνα (Α διαιτητής, Β
διαιτητής, Σημειωτής όπου υπάρχει) , σε όλους τους αγώνες του κυπέλλου
βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά,
στους παραπάνω πριν την έναρξη του αγώνα, απευθείας στους παράγοντες του
αγώνα .
Επίσης η μετακίνηση και διαμονή-διατροφή (όπου χρειάζεται) των
παραπάνω παραγόντων του αγώνα βαρύνει το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα
καταβάλλει τα αναλογούντα ποσά στους παραπάνω πριν την έναρξη του αγώνα.
Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα προβλεπόμενα
ποσά αμοιβής και τη δαπάνη μετακίνησης, διαμονής-διατροφής (όπου χρειάζεται)
στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η γηπεδούχος ομάδα
θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΑΘΛΑ
Στις κυπελλούχους ομάδες ανδρών και γυναικών αντίστοιχα θα απονεμηθεί
Κύπελλο συνοδευόμενο από επίχρυσα Μετάλλια για τα μέλη της ομάδας. Στις
ηττημένες ομάδες των τελικών κυπέλλου ανδρών και γυναικών, θα απονεμηθούν
επάργυρα Μετάλλια αντίστοιχα.
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ΑΡΘΡΟ 12ο : ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα πρωταθλήματα (καθώς και το κύπελλο) που διοργανώνονται από την
Ε.Ο.ΠΕ., την Ε.Σ.Α.Π., τις Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές ΕΟΠΕ, διέπονται από τις
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της
ΕΟΠΕ, του Πειθαρχικού Δικαίου της ΕΟΠΕ, των Κανονισμών Παιδιάς της FIVB καθώς
και των αποφάσεων του Δ.Σ./Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. Για θέματα που αφορούν
προπονητές/τριες και δεν αναφέρονται στην προκήρυξη αυτή εφαρμόζεται ο ισχύον
Κανονισμός Προπονητών του ΣΕΠΠΕ. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν προβλέπεται
στην προκήρυξη αποφασίζει το ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.. Κάθε τροποποίηση, συμπλήρωση
της Ειδικής Προκήρυξης προ της έναρξης του πρωταθλήματος (και του κυπέλλου)
δύναται να γίνει από το ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α., μετά από έγκριση της Ε.Ο.ΠΕ.. Δεν
επιτρέπεται μεταβολή στην προκήρυξη μετά την έναρξη του κάθε πρωταθλήματος
(και του κυπέλλου) που αφορά τον τρόπο διεξαγωγής (σύστημα, κλπ). Σε
εξαιρετικές όμως περιπτώσεις που δεν αφορούν τα ανωτέρω, η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. δύναται
να τροποποιήσει τις Ειδικές Προκηρύξεις, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και
κατόπιν έγκρισης της Ε.Ο.ΠΕ. και μετά την έναρξη του πρωταθλήματος (και του
κυπέλλου).
Σε περίπτωση που βρεθεί χορηγός εταιρία του κυπέλλου, οι ομάδες θα είναι
υποχρεωμένες να ακολουθήσουν την προβολή της εταιρίας στα γήπεδα με έξοδα
του χορηγού και τα οριζόμενα στην έγγραφη συμφωνία Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. και εταιρίας.
Εφόσον η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας, συνεχίσει την
εφαρμογή περιορισμών για την πρόληψη έναντι του κορωνοϊού COVID-19, οι
αγώνες θα διεξάγονται σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο Πετοσφαίρισης,
όπως αυτό θα ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, με Συμπληρωματική Γενική
Προκήρυξη Πρωταθλημάτων θα καθορίζονται οι ποινές μη τήρησης του
πρωτοκόλλου
Η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να ματαιώσει τη
διεξαγωγή κυπέλλου για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο
κρίνει ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ασφαλή
διεξαγωγή του κυπέλλου.
Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΟΦΑΚΗΣ

