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         Αριθ. Πρωτ     248                                                                                    Καλαμάτα   15 Ιουλίου 2019  

        

         ΠΡΟΣ 

ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΑΣ 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 

------------------  

                                            Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

                                      -------------------------  
      Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας αφού έλαβε υπόψη της:   

1.- Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα. 

2.- Τις διατάξεις του ΚΑΠ.  

3.- Την. 07/30-06-2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου 

 

                                        Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

                                     -----------------------------  
Τη διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Μεσσηνίας Ερασιτεχνών- περιόδου  2019-2020.    

          1.- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ 

              Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών η συμμετοχή είναι: 

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τα  σωματεία  Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  για τα σωματεία Α΄και Α1΄   Κατηγοριάς 

Γ) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ    για τα σωματεία  Β κατηγορίας 

Δ) Παράβολο συμμετοχής: Σωματεία Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ  

     Και Α΄ και Α1 κατηγορίας  100  €. 

       Σωματεία Β΄  κατηγορίας    70   €. 

 Δήλωση συμμετοχής έως  31/07/2019 και ώρα 14.00 το αργότερο. 

       2.- ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 

           α) Οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών διεξάγονται σε 5 φάσεις και τον τελικό 

όπως παρακάτω, εφόσον δηλώσουν συμμετοχή πάνω από 32 ομάδες: 

       Α΄ ΦΑΣΗ:  08/09/2019.  Μονοί αγώνες  στην έδρα της ομάδας μικρότερης κατηγορίας ή 

χαμηλότερης βαθμολογικής θέσης εάν πρόκειται για ομάδες της ίδιας κατηγορίας.  

Λαμβάνουν μέρος υποχρεωτικά οι ομάδες Β΄ κατηγορίας που τυχόν θα δηλώσουν συμμετοχή 

μαζί με ομάδες της Α1 Κατηγορίας. 

      Β΄ ΦΑΣΗ:  15/09/2019.  Ομάδες 32 →   16   μονοί  αγώνες,  Γηπεδούχος αγώνα η ομάδα 

με μονή αρίθμηση στον   πίνακα που θα προκύψει κατά  την κλήρωση.                                  

      Γ΄ ΦΑΣΗ : 22/09/2019. Ομάδες 16 →   8  μονοί αγώνες. Γηπεδούχος  η ομάδα με μονή 

αρίθμηση στον   πίνακα  μετά τη διεξαγωγή των αγώνων των προηγούμενων φάσεων.                                  

           Δ΄ ΦΑΣΗ:  Δημόσια κλήρωση στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ στις 23/10/2019 και ώρα 12.00                      

Ομάδες 8 → 4 Διπλοί  αγώνες. 1
ος

 αγώνας στις 30/10/2019 2
ος

 αγώνας 06/11/2019.                                    

            Ε΄ ΦΑΣΗ- ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ: Δημόσια κλήρωση στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ. στις 

08/01/2020 και ώρα 12.00 Ομάδες 4 →  2 διπλοί αγώνες. 1
ος

 αγώνας 15/01/2020 2
ος

 αγώνας 

29/01/2020 

ΤΕΛΙΚΟΣ: Θα διεξαχθεί στο Αθλητικό Κέντρο της Ε.Π.Σ.Μεσσηνίας στην Καλαμάτα στις 

11/03/2020, εκτός αν ζητηθεί από την ΕΠΟ πιο νωρίς ο Κυπελλούχος, οπότε θα ορισθεί 

προγενέστερη ημερομηνία. 

     β ) ΄Ολοι οι αγώνες διεξάγονται σε γήπεδο με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα.  
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      3.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

        Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτιστεί μετά από δημόσια κλήρωση που θα γίνει 

στις 12/08/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα  Εκδηλώσεων του 

Ξενοδοχείου   HORIZON BLU 

      4.- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ  

              Όπως ορίζουν τα άρθρα 18 και 19 του ΚΑΠ. 

      5.- ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

                    Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα ή   

δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΑΠ . 

Σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού, σε περίπτωση που 

δεν παρευρίσκεται ιατρός  ο αγώνας δεν αρχίζει και κατακυρώνεται με τέρματα 

3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας και εφαρμόζεται το άρθρο 21 του ΚΑΠ.  

       6.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

                Το γηπεδούχο σωματείο έχει την οικονομική οργάνωση-διαχείριση του αγώνα,   

τυχόν έσοδα υπέρ του γηπεδούχου. 

  Η οικονομική οργάνωση –διαχείριση του τελικού γίνεται από την ΕΠΣΜ. Τα δε 

καθαρά έσοδα μοιράζονται στις ομάδες. 
         7.-ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

    α) Στη νικήτρια ομάδα του τελικού απονέμεται κύπελλο και 30 μετάλλια αμέσως. 

    β) Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται κύπελλο και 30 μετάλλια. 

    γ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι 

αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα 

μετάλλια με πρώτη την ηττημένη και δεύτερη την νικήτρια.  

    δ) Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σε αυτή την υποχρέωση τιμωρούνται με 

ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών πρωταθλήματος ή Κυπέλλου και 

εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα του Σωματείου και της διοίκησής του κατά την κρίση 

της διοργανώτριας αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας της 

προσεχούς περιόδου στο πρωτάθλημα που συμμετέχει η ομάδα.  

         8.- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
           Οι διαφημίσεις επιτρέπονται στις αθλητικές στολές των ποδοσφαιριστών 

σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΚΑΠ. 

         9.- ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

          Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία, οικονομική 

εγκύκλιο και την προκήρυξη αυτή θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΕΠΣΜ. 

 

                                                              Με φίλαθλους χαιρετισμούς 

Για το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Μ. 

                   Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν.Γραμματέας 

                             

 

                  Βασίλειος Σπηλιώτης                                                           Νικόλαος Ρούτσης     

 

               Κοινοποίηση: Επιτροπή Κυπέλλου-Ενταύθα    

                                      Ε.Π.Ο.-Αθήνα 


