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ελίδα 1

Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015
Αξηζ.πξση. 3463

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015 - 2016
Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ Δζσηεξηθνύ Θαλνληζκνύ ηεο ΔΝΞΔ, ηνπ
Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ηνπ Γηεζλνύο Θαλνληζκνύ
Ξεηνζθαίξηζεο, ηνπ λόκνπ 2725/1999 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ηεο Γεληθήο
Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ Ξεηνζθαίξηζεο, Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ 2015-2016 κε αξηζ. πξση.
2545/11.6.2015
προκηρύσουμε
ην ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2015-2016 κε ηνπο πην θάησ όξνπο:
ΑΟΘΟΝ 1ν:
α)

β)

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα ζσκαηεία πεηνζθαίξηζεο.
Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Β’ Δζληθήο-Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό Ξξσηάζιεκα Γπλαηθώλ θαη ησλ
Ρνπηθώλ Θαηεγνξηώλ Γπλαηθώλ (όπνπ ππάξρνπλ) ε ζπκκεηνρή ζην Θύπειιν είλαη
πξναηξεηηθή.
Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Α1 θαη ηεο Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ ε ζπκκεηνρή ζην Θύπειιν
είλαη ππνρξεσηηθή. Πην ζσκαηείν πνπ δελ ζα δειώζεη ζπκκεηνρή επηβάιιεηαη πνηλή
αθαίξεζεο ηξηώλ (-3) βαζκώλ από ην πξσηάζιεκα ηεο θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ πνπ ζα αλήθεη
ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν 2015-2016.
Πσκαηείν πνπ δειώζεη ζπκκεηνρή θαη δελ κεηέρεη ή παξαηηείηαη ηνπ αγώλνο, απνθιείεηαη
ησλ πεξαηηέξσ αγώλσλ θαη ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή αθαίξεζεο ηξηώλ (-3) βαζκώλ από ην
πξσηάζιεκα ηεο θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ πνπ ζα αλήθεη ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν
2015-2016. Ζ πνηλή αθαίξεζεο ηξηώλ (-3) βαζκώλ δελ ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
ζσκαηείν παξαηηείηαη από ηνλ αγώλα ζηε Β’ Φάζε θαζώο θαη ζηε Γ’ Φάζε εθόζνλ θαη νη δύν
δηαγσληδόκελεο νκάδεο αλήθνπλ ζηελ Α2 Δζληθή Θαηεγνξία Γπλαηθώλ ή ζε ρακειόηεξε
θαηεγνξία, απνζηέιινληαο ζρεηηθό έγγξαθν ζηε δηνξγαλώηξηα ην αξγόηεξν ηξεηο εκέξεο
από ηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ.

ΑΟΘΟΝ 2ν:
α)

β)

γ)

ΠΥΚΑΡΔΗΑ ΞΝ ΔΣΝΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

ΞΝΒΝΙΖ ΓΖΙΥΠΔΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΔΛΑΟΜΖ ΘΞΔΙΙΝ

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο δειώζεσλ ζπκκεηνρήο ζην Θύπειιν είλαη κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 4
Πεπηεκβξίνπ 2015, ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζην Θεθάιαην Β άξζξν 9 ηνπ Γεληθνύ
Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ θαη κε ην Θεθ. Ζ παξ. 1 ηεο
Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ 2015-2016.
Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα θηάζεη ζηα γξαθεία ηεο ΔΝΞΔ (Γ/λζε: ΝΑΘΑ, Αλνηθηό
Θνιπκβεηήξην, Ππύξνπ Ινύε, 15123 Καξνύζη) είηε απεπζείαο από ην ζσκαηείν είηε κέζσ
ηεο Έλσζεο/ΡΔ, ζε θάζε πεξίπησζε όκσο κέρξη ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία.
Ζ δήισζε πξέπεη λα είλαη γξαπηή, ππνγεγξακκέλε από ηνλ Ξξόεδξν θαη ηνλ Γελ.
Γξακκαηέα ηνπ Πσκαηείνπ, ησλ νπνίσλ ηα νλόκαηα ζα αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν πνπ
πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ Πσκαηείνπ.
Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα αλαθέξεη όηη ην Πσκαηείν δέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο
όξνπο απηήο ηεο Ξξνθήξπμεο, ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο θαη ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ
Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπο δέρεηαη ε δήισζε
δελ γίλεηαη δεθηή.
Γηα ηελ Α’ Φάζε: ε θιήξσζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο πξώηεο αγσληζηηθήο
ηεο Α’ Φάζεο ηνπ Θππέιινπ ζα γίλεη ζε εκεξνκελία πνπ ζα απνθαζίζεη ε αληίζηνηρε
Έλσζε/Ρ.Δ. θαη ζα αλαθνηλσζεί έγθαηξα ζηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία. Νη θιεξώζεηο γηα ηηο
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δ)

επόκελεο αγσληζηηθέο ζα γίλνληαη ζηα γξαθεία ηεο θάζε Έλσζεο/ΡΔ ην αξγόηεξν ηελ
πξώηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε αγσληζηηθήο.
Γηα ηελ Β’ θαη Γ’ Φάζε: ε θιήξσζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο πξώηεο
αγσληζηηθήο ηεο Β’ ή αληίζηνηρα ηεο Γ’ Φάζεο ηνπ Θππέιινπ ζα γίλεη ζε εκεξνκελία πνπ ζα
νξίζεη ε ΘΔΞ/ΔΝΞΔ θαη ζα αλαθνηλσζεί έγθαηξα ζηα ελδηαθεξόκελα ζσκαηεία. Νη θιεξώζεηο
γηα ηηο επόκελεο αγσληζηηθέο ζα γίλνληαη ζηα γξαθεία ηεο ΔΝΞΔ ηελ πξώηε εξγάζηκε εκέξα
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε αγσληζηηθήο.
Πηηο θιεξώζεηο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηα ζσκαηεία κε εθπξόζσπό ηνπο.
Αλ θάπνην ζσκαηείν δελ κπνξεί λα ζηείιεη εθπξόζσπό ηνπ, κπνξεί λα εθπξνζσπεζεί κε
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν.
Ρν Θύπειιν Διιάδνο Γπλαηθώλ ζα αξρίζεη ζηηο 3/10/2015 θαη ην Final 4 5-6/3/2016.

ΑΟΘΟΝ 3ν:
α)
β)
β)
γ)

ελίδα 2

ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΡΝ ΘΞΔΙΙΝ

Ζ ΔΝΞΔ εθρσξεί ηελ επζύλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο Α’ Φάζεο ηνπ Θππέιινπ
Διιάδαο Αλδξώλ ζηηο Δλώζεηο/Ρ.Δ.
Ρελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο Β’ θαη Γ’ Φάζεο ηνπ Θππέιινπ αλαιακβάλεη ε ΔΝΞΔ.
Ζ ΔΝΞΔ, ζύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ,
κπνξεί θαη έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ Ρνπηθώλ Δλώζεσλ, κε ζθνπό
ηελ θαηά ην δπλαηόλ θαιύηεξε δηεμαγσγή ηεο Β’ θαη Γ’ Φάζεο ηνπ Θππέιινπ.
Ζ ΔΝΞΔ ζα ζπγθξνηήζεη 3κειή Αγσλόδηθε Δπηηξνπή δηεμαγσγήο γηα ηνπο αγώλεο (Final 4)
ή ηνλ αγώλα (Ρειηθό) γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Θππειινύρνπ
1) Έλα κέινο ηεο ΘΔΞ/ΔΝΞΔ ή ηνπ ΓΠ/ΔΝΞΔ, σο Ξξόεδξν
2) Έλα κέινο ηεο ΘΔΞ/ΔΝΞΔ ή ηνπ ΓΠ/ΔΝΞΔ σο κέινο θαη
3) Έλα κέινο ηεο ΘΔΓ/ΔΝΞΔ, ν νπνίνο ζα είλαη θαη ν ππεύζπλνο δηαηηεζίαο.
ε νπνία ζα έρεη ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο
θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, Θεθάιαην Α άξζξν 5 πεξ. β.

ΑΟΘΟΝ 4ν : ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ ΡΝ ΘΞΔΙΙΝ - ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΔΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ




Κεηά ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ ζην Θύπειιν, ζα εθδνζνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο
πξνθεξύμεηο κε ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο γηα ηελ Α’ Φάζε (νη Δλώζεηο/Ξεξηθέξεηεο) γηα ηελ Β’
Φάζε (ε ΔΝΞΔ).
Πην Θύπειιν Διιάδαο Γπλαηθώλ, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαθάησ θάζεηο:

Α’ Φάζη:
Σξόλνο δηεμαγσγήο: έσο 29/11/2015
 Ππκκεηέρνπλ ηα ζσκαηεία πνπ αλήθνπλ ζηε Β Δζληθή Θαηεγνξία - Δζληθό Ξεξηθεξεηαθό
Ξξσηάζιεκα θαη ζηηο Ρνπηθέο Θαηεγνξίεο.
 Νη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ην ζύζηεκα απινύ απνθιεηζκνύ (Λνθ άνπη).
 Ν ηξόπνο δηεμαγσγήο ηεο Α’ Φάζεο (αξηζκόο θιήξσζεο δεπγαξηώλ ζε θάζε αγσληζηηθή,
ηπρόλ απεπζείαο πξόθξηζε ζηελ επόκελε αγσληζηηθή θιπ) ζα θαζνξηζηεί κε
Ππκπιεξσκαηηθή Ξξνθήξπμε πνπ ζα εθδώζεη ε θάζε Έλσζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
δειώζεσλ ζπκκεηνρήο. Ξξνθεηκέλνπ γηα ηελ Ε’ Ξεξηθέξεηα ηελ Ππκπιεξσκαηηθή
Ξξνθήξπμε ζα εθδώζεη ε ΔΝΞΔ.
 Πηελ Β’ Φάζε ζα πξνθξηζνύλ από θάζε Έλσζε/Ξεξηθέξεηα πνπ έρεη δηαβάζκηζε θαηεγνξηώλ
(ΔΠΞΑΑΑ, ΔΠΞΔΓΑ, ΔΞΔΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ, ΔΠΞΔ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ, ΔΠΞΔ ΘΔΛΡΟ.ΔΙΙΑΓΑΠ θαη
ΔΞΔΠ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ) ηέζζεξηο νκάδεο θαη από ηηο Δλώζεηο/Ξεξηθέξεηεο πνπ δελ έρνπλ
δηαβάζκηζε θαηεγνξηώλ (ΔΠΞΔ ΘΟΑΘΖΠ/ΑΛΑΡ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ, ΔΠΞΔ ΓΡ. ΔΙΙΑΓΑΠ, ΔΠΞΔ
ΘΟΖΡΖΠ θαη Ε’ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ) δύν νκάδεο (ζπλνιηθά 32 νκάδεο).
Νη Δλώζεηο/Ξεξηθέξεηεο δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα λα δηνξγαλώζνπλ Final 4 ή Ρειηθό Αγώλα
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, γηα ηελ αλάδεημε
ηεο Θππειινύρνπ νκάδαο ηεο Έλσζεο/Ξεξηθέξεηαο.
 Πε θάζε θιήξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηνλ ρσξηζκό ησλ νκάδσλ ζε δεπγάξηα νη
Δλώζεηο ζα ρσξίδνπλ ηηο νκάδεο κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα πξνο απνθπγή κεηαθηλήζεσλ.
 Γεπεδνύρνο ζα είλαη ε νκάδα πνπ ζα βγαίλεη πξώηε από ηελ θιεξσηίδα, εθηόο από ηελ
πεξίπησζε δεπγαξηνύ κε νκάδεο δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο νπόηε γεπεδνύρνο είλαη ε νκάδα
πνπ αλήθεη ζε κηθξόηεξε θαηεγνξία.
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ελίδα 3

Όινη νη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο Θαλνληζκνύο Ξαηδηάο ηεο FIVB,
ελώ δελ ζα ηζρύζνπλ ηερληθέο αλάπαπιεο.
Όινη νη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε έγρξσκεο κπάιεο ΚIKASA ηύπνπ MVΑ 200, MVA 300 ή
MOLTEN ηύπνπ V5M5000 ή GALA ηύπνπ BV5591S.

Β’ Φάζη:
Σξόλνο δηεμαγσγήο: από 5/12/2015 έσο 27/1/2016
 Ππκκεηέρνπλ νη ηξηάληα δύν (32) νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από ηελ Α’ Φάζε θαη νη νκάδεο
ηεο Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ.
 Νη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ην ζύζηεκα απινύ απνθιεηζκνύ (Λνθ άνπη).
 Πε θάζε θιήξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηνλ ρσξηζκό ησλ νκάδσλ ζε δεπγάξηα ζα
ιακβάλεηαη πξώηα ππόςε ε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.
 Γεπεδνύρνο ζα είλαη ε νκάδα πνπ ζα βγαίλεη πξώηε από ηελ θιεξσηίδα, εθηόο από ηελ
πεξίπησζε δεπγαξηνύ κε νκάδεο δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο νπόηε γεπεδνύρνο είλαη ε νκάδα
πνπ αλήθεη ζε κηθξόηεξε θαηεγνξία.
 Ν ηξόπνο δηεμαγσγήο ηεο Β’ Φάζεο (αξηζκόο θιήξσζεο δεπγαξηώλ ζε θάζε αγσληζηηθή,
ηπρόλ απεπζείαο πξόθξηζε ζηελ επόκελε αγσληζηηθή θιπ) ζα θαζνξηζηεί κε
Ππκπιεξσκαηηθή Ξξνθήξπμε πνπ ζα εθδώζεη ε ΔΝΞΔ, ην αξγόηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο Α’
Φάζεο.
 Πηελ Γ’ Φάζε ζα πξνθξηζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) νκάδεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ηόζεο
ώζηε καδί κε ηηο νκάδεο ηεο Α1 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ πνπ ζα έρνπλ δειώζεη
ζπκκεηνρή λα ζπκπιεξώλνπλ ηνλ αξηζκό δέθα έμη (16).
 Όινη νη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο Θαλνληζκνύο Ξαηδηάο ηεο FIVB,
ελώ δελ ζα ηζρύζνπλ ηερληθέο αλάπαπιεο.
 Όινη νη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε έγρξσκεο κπάιεο ΚIKASA ηύπνπ MVΑ 200 ή MOLTEN
ηύπνπ V5M5000 ή GALA ηύπνπ BV5591S.
Γ’ Φάζη:
Σξόλνο δηεμαγσγήο: από 3/2/2016 έσο 6/3/2016
 Ππκκεηέρνπλ νη ηέζζεξηο (4) νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ από ηελ Β’ Φάζε θαη νη νκάδεο ηεο Α1
Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ.
 Νη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε ην ζύζηεκα απινύ απνθιεηζκνύ (Λνθ άνπη).
 Γεπεδνύρνο ζα είλαη ε νκάδα πνπ ζα βγαίλεη πξώηε από ηελ θιεξσηίδα, εθηόο από ηελ
πεξίπησζε δεπγαξηνύ κε νκάδεο δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο νπόηε γεπεδνύρνο είλαη ε νκάδα
πνπ αλήθεη ζε κηθξόηεξε θαηεγνξία.
 Όινη νη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο Θαλνληζκνύο Ξαηδηάο ηεο FIVB.
Θα ηζρύζνπλ νη ηερληθέο αλάπαπιεο (ηερληθά time out), εθηόο ηνπ 5νπ ζεη όπνπ δελ ηζρύνπλ
ηα ηερληθά time out ελώ ηα θαλνληθά time out είλαη δύν γηα θάζε νκάδα ζε θάζε ζεη κε
δηάξθεηα 30’’ ην θαζέλα.
 Όινη νη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ κε έγρξσκεο κπάιεο ΚIKASA ηύπνπ MVΑ 200 ή MOLTEN
ηύπνπ V5M5000 ή GALA ηύπνπ BV5591S.
 Ν ηξόπνο δηεμαγσγήο ηεο Γ’ Φάζεο (αξηζκόο θιήξσζεο δεπγαξηώλ ζε θάζε αγσληζηηθή,
ηπρόλ απεπζείαο πξόθξηζε ζηελ επόκελε αγσληζηηθή), ζα θαζνξηζηεί κε Ππκπιεξσκαηηθή
Ξξνθήξπμε πνπ ζα εθδώζεη ε ΔΝΞΔ, ην αξγόηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο Α’ Φάζεο.
ΑΟΘΟΝ 5ν :

ΓΖΞΔΓΑ ΑΓΥΛΥΛ

α) Όινη νη αγώλεο ηνπ Θππέιινπ Διιάδαο Γπλαηθώλ ζα δηεμαρζνύλ ζηα Θιεηζηά Γπκλαζηήξηα
ησλ γεπεδνύρσλ νκάδσλ, πνπ έρνπλ δειώζεη νη γεπεδνύρεο νκάδεο ζην αληίζηνηρν
πξσηάζιεκα, πνπ ζα νξίζεη ε Έλσζε/Ξεξηθέξεηα γηα ηελ Α’ Φάζε θαη ε ΔΝΞΔ γηα ηελ Β’ θαη
Γ’ Φάζε, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζην Θεθάιαην Γ άξζξα 12, 13 θαη 14 ηνπ Γεληθνύ
Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ θαη ζην Θεθάιαην Ζ παξ. 2β ηεο
Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ 2015-2016.
β) Πε πεξίπησζε ηηκσξίαο ηεο έδξαο γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ από ην Κνλνκειέο Ξεηζαξρηθό
Γηθαηνδνηηθό Όξγαλν ηεο ΔΝΞΔ, ν αγώλαο ζα δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ηνλ λ. 3262/2004
Θεθ. Β άξζξν 9 παξ. 1. Ζ ΔΝΞΔ κε εηδηθή Δγθύθιην ζα αλαθνηλώζεη έγθαηξα πξηλ ηελ έλαξμε
ηνπ Θππέιινπ ηα άηνκα πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα εηζόδνπ ζην γήπεδν.
γ) Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία έρνπλ ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Θαλνληζκό
Ξαηδηάο θαη ην Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΝΞΔ. Γηα
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ελίδα 4

ηνπο αγώλεο ηεο Γ’ Φάζεο ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 Δζληθή
Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ επηπιένλ έρνπλ ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζα πξνβιέπνληαη ζηα αληίζηνηρα
άξζξα ηεο Δηδηθήο Ξξνθήξπμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο.
δ) Ζ δηαρείξηζε ησλ εκπνξηθώλ δηθαησκάησλ ηνπ Θππέιινπ 2015-2016, αλήθεη ζηελ ΔΝΞΔ. Ζ
ΔΝΞΔ, ζα ελεκεξώζεη εγθαίξσο ηα δηαγσληδόκελα ζσκαηεία, γηα ηνπο επηκέξνπο όξνπο ηεο
εκπνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ αγώλσλ.
ε) Ζ ΔΝΞΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζεη ηε δηαθήκηζε ρνξεγνύ ή ππνζηεξηθηή ηνπ
Θππέιινπ ζηηο εκθαλίζεηο ησλ ball boys-girls θαη ησλ floor moppers, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη
ζα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή απηώλ.
ζη) Ρα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα επηκεινύληαη ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ ησλ
αγώλσλ γηα ηνπο εληόο έδξαο αγώλεο ηεο νκάδαο ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Δπίζεο ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα λα θνηλνπνηνύλ αληίγξαθν ηεο άδεηαο
δηεμαγσγήο ζηελ νηθεία αζηπλνκηθή αξρή γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη
ηάμεο.
Πηε Γ’ Φάζε γηα ηνπο αγώλεο ηνπ Final 4 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Θππειινύρνπ, γηα όια ηα
παξαπάλσ ππεύζπλε είλαη ε Αγσλόδηθε Δπηηξνπή.
ΑΟΘΟΝ 6ν:
α)
β)

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΥΛΥΛ

Ρν πξόγξακκα ησλ ζπλαληήζεσλ όισλ ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Θύπειιν, ζα
αλαθνηλσζεί από ηε δηνξγαλώηξηα (Έλσζε/Ξεξηθέξεηα, ΘΔΞ/ΔΝΞΔ) ζηα ζσκαηεία, έγθαηξα
κε email ή fax.
Ζ δηνξγαλώηξηα κπνξεί λα αιιάμεη ηε κέξα θαη ηελ ώξα ζην πξόγξακκα, νπνηνπδήπνηε
αγώλα πνπ ζα αλακεηαδνζεί από ηελ ηειεόξαζε.

ΑΟΘΟΝ 7ν:

ΑΘΙΖΡΟΗΔΠ ΞΝ ΔΣΝΛ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ

α)

Πηνπο αγώλεο ηνπ Θππέιινπ Διιάδνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πάξνπλ κέξνο αζιήηξηεο
γξακκέλεο ζηε δύλακε ηεο ΔΝΞΔ θαη θάηνρνη ηνπ Αζιεηηθνύ Γειηίνπ ηεο ΔΝΞΔ, πνπ έρεη
ζεσξεζεί γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2015-2016 θαη από ην γηαηξό.
β) Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή αζιήηξηαο αλ εθηίεη πνηλή πνπ ηεο επηβιήζεθε από αξκόδηα
αξρή.
γ) Γηα ηελ εκθάληζε ησλ νκάδσλ ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνύο
ηεο FIVB θαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ησλ Δηδηθώλ Ξξνθεξύμεσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ
Γπλαηθώλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλήθνπλ νη νκάδεο.
πεύζπλνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ είλαη νη δηαηηεηέο ησλ αγώλσλ.
δ) Νη νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγώλεο ηνπ Final 4 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ
Θππειινύρνπ, ζα ππνβάινπλ ζηελ Ρερληθή Πύζθεςε θάζε αγσληζηηθήο, πξνο έγθξηζε,
θαηάζηαζε κε ηηο αζιήηξηεο, θαη’ αλώηεξν αξηζκό 12, ζπλνδεπόκελε από ηα πξνβιεπόκελα
ζην άξζξν απηό.
ΑΟΘΟΝ 8ν:

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΠΠΘΔΤΔΗΠ

Γηα ηνπο αγώλεο ηνπ Final 4 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Θππειινύρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ δύν
Ρερληθέο Ππζθέςεηο, ε πξώηε ηελ παξακνλή ηεο δηεμαγσγήο ησλ Ζκηηειηθώλ Αγώλσλ θαη ε
δεύηεξε ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ εκηηειηθώλ αγώλσλ. Πε θάζε κία από απηέο ηηο Ππζθέςεηο ζα
δεηεζνύλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηεμαγσγή ησλ αγώλσλ, όπσο:
α) έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ αζιεηξηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
β) έιεγρνο ησλ εκθαλίζεσλ ησλ αζιεηξηώλ. Ζ θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη
ηνπιάρηζηνλ δύν (2) δηαθνξεηηθέο εκθαλίζεηο ηεο αξρεγνύ-αζιήηξηαο θαη ηνπ Libero
γ) επηινγή ησλ αζιεηηθώλ εκθαλίζεσλ ησλ νκάδσλ γηα ηνλ αγώλα
δ) αλαθνίλσζε ηνπ νξηζκνύ ησλ δηαηηεηώλ ζηνλ αγώλα
Πηηο παξαπάλσ Ρερληθέο Ππζθέςεηο ζα ζπκκεηάζρνπλ:
1) Ν αξρεγόο απνζηνιήο ή Team Manager ηεο θάζε νκάδαο
2) Ν Α’ Ξξνπνλεηήο ηεο θάζε νκάδαο
3) Νη δηαηηεηέο ησλ αγώλσλ
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ελίδα 5

Ζ Αγσλόδηθε Δπηηξνπή ηνπ Θππέιινπ

ΑΟΘΟΝ 9ν:

ΞΟΝΠΔΙΔΠΖ ΝΚΑΓΥΛ

Ρελ ώξα πνπ νξίδεη ην πξόγξακκα όηη αξρίδεη ν αγώλαο, θάζε νκάδα, αλεμάξηεηα από ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο, είλαη ππνρξεσκέλε λα έρεη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ παίθηξηεο έηνηκεο (κε
αζιεηηθή πεξηβνιή) γηα ηνλ αγώλα πνπ ηα νλόκαηά ηνπο πξέπεη λα γξαθηνύλ ζην θύιιν ηνπ
αγώλα.
Ξαξαβίαζε ησλ παξαπάλσ νδεγεί ζηνλ κεδεληζκό ηεο νκάδαο.
ΑΟΘΟΝ 10ν:

ΔΙΔΓΣΝΠ ΦΑΟΚΑΘΝΓΗΔΓΔΟΠΖΠ (DOPING CONTROL)

Πηνπο αγώλεο ηνπ Θππέιινπ ην ΔΠΘΑΛ έρεη ην δηθαίσκα ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε λα
πξνβαίλεη ζε έιεγρν Φαξκαθνδηέγεξζεο (Doping Control) ησλ αζιεηξηώλ ησλ νκάδσλ πνπ
κεηέρνπλ ζηνλ αγώλα, ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 128Α έσο 128Η ηνπ λ.
2725/99 όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηνλ λόκν 3057/02 θαη ηνλ λόκν 4049/2013, ηελ .Α.
19514/16.5.2005, ηελ .Α. 3956/17.2.2012 θαη ζην Θεθάιαην Ζ άξζξν 29 ηνπ Γεληθνύ
Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
Υο απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη κέζνδνη ηζρύνπλ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Θ..Α.
34912/19.12.2011, ζηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο ηεο FIVB θαη ζηνλ εηήζηα αλαλεννύκελν
θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ (prohidited list) ηνπ Ξαγθόζκηνπ Νξγαληζκνύ Αληηληόπηλγθ
(WADA), ν νπνίνο κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε www.wada-ama.org.
Πε πεξίπησζε πνπ αζιήηξηα ππνπέζεη ζε παξάβαζε ληόπηλγθ λα έρεη ιάβεη θάπνηα από ηηο
απαγνξεπκέλεο νπζίεο ζα επηβάιινληαη ζην ζσκαηείν θαη ζηελ αζιήηξηα νη πνηλέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ Ξεηζαξρηθνύ Γηθαίνπ ηεο ΔΝΞΔ.
ΑΟΘΟΝ 11ν:
α)
β)

γ)
δ)
ε)

Αγώλαο πνπ αλαβιήζεθε ή καηαηώζεθε από νπνηαδήπνηε αηηία θαη πξόθεηηαη λα
επαλαιεθζεί, νξίδεηαη κεηά από απόθαζε ηεο δηνξγαλώηξηαο Έλσζεο/Ξεξηθέξεηαο (γηα ηελ
Α’ Φάζεο) θαη ηεο ΘΔΞ/ΔΝΞΔ (γηα ηελ Β’ θαη Γ’ Φάζε).
Απαγνξεύεηαη ε ρνξήγεζε αλαβνιήο αγώλα κε ην αηηηνινγηθό όηη νη μέλεο αζιήηξηεο πνπ
αγσλίδνληαη ζηε ρώξα καο θαινύληαη ζηελ Δζληθή νκάδα ηεο ρώξαο ηνπο γηα λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε επίζεκνπο αγώλεο FIVB & CEV.
Νπδεκία αλαβνιή αγώλνο/αγώλσλ ζα ρνξεγείηαη ζην ζσκαηείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
απνπζίαο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αζιεηξηώλ. Ν αγώλαο/νη αγώλεο ηνπ Θππέιινπ ζα
δηεμάγνληαη θαλνληθά ρσξίο ε ΘΔΞ/ΔΝΞΔ λα ΑΛΑΒΑΙΙΔΗ νπνηνλδήπνηε αγώλα.
Ζ νκάδα πνπ κεηαθηλείηαη πξέπεη λα βξίζθεηαη έγθαηξα ζηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα
(Γεληθόο Θαλνληζκόο Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, Θεθάιαην Γ, άξζξν 14).
Πε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί αγώλαο από ηελ δηνξγαλώηξηα, πάληα γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ Θεθάιαην
Δ άξζξν 20, ε ΔΝΞΔ κπνξεί λα νξίζεη ηνλ αγώλα απηόλ νπνηαδήπνηε κέξα.
Ζ δηνξγαλώηξηα κπνξεί λα αιιάμεη ηε κέξα θαη ηελ ώξα ζην πξόγξακκα, νπνηνπδήπνηε
αγώλα πνπ ζα αλακεηαδνζεί από ηελ ηειεόξαζε.

ΑΟΘΟΝ 12ν:
α)

β)

ΑΛΑΒΝΙΔΠ ΑΓΥΛΥΛ

ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΡΝ
ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ

ΘΞΔΙΙΝ

–

ΑΛΑΚΔΡΑΓΝΠΖ

ΑΓΥΛΥΛ

ΑΞΝ

ΡΖΛ

Ζ Δ.Ν.ΞΔ. δύλαηαη λα εθρσξήζεη ηελ νλνκαζία ηνπ Θππέιινπ Διιάδνο Γπλαηθώλ
αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2015-2016 ζε ρνξεγό, ν νπνίνο ζα γίλεη γλσζηόο κε
Ππκπιεξσκαηηθή Ξξνθήξπμε, βάζεη ηεο ηπρόλ ζπκθσλίαο πνπ ζα ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά
ζέκαηα, ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζηνπο λ. 2725/99 θαη 3057/02.
Ζ ΔΝΞΔ θαηέρεη όια ηα ηειενπηηθά δηθαηώκαηα ηνπ Θππέιινπ Διιάδαο Γπλαηθώλ θαη
δύλαηαη λα ηα κεηαβηβάδεη γηα ηελ πεξίνδν 2015-2016 δηαζέηνληαο ην απνθιεηζηηθό
δηθαίσκα λα επηιέγεη ηειενπηηθό ζηαζκό Ξαλειιήληαο εκβέιεηαο γηα ηελ αλακεηάδνζε ησλ
αγώλσλ, βάζεη ηεο ηπρόλ ζπκθσλίαο πνπ ζα ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά ζέκαηα.
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ελίδα 6

Θαλέλα ζσκαηείν δελ έρεη ην δηθαίσκα λα έιζεη ζε ζπλελλόεζε κε ηειενπηηθό ζηαζκό
ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο ή παλειιήληαο εκβέιεηαο γηα αλακεηάδνζε αγώλα Θππέιινπ ρσξίο
ηελ πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο ΔΝΞΔ.
Πε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο δηάηαμεο απηήο ε νκάδα ζα κεδελίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν
αγώλα.
Πσκαηείν ην νπνίν παξεκπνδίζεη ή δελ επηηξέςεη ζην ηειενπηηθό θαλάιη, κε ην νπνίν έρεη
ζπκθσλήζεη ε ΔΝΞΔ, ηελ αλακεηάδνζε ηνπ αγώλα, ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ παξαπνκπή
ηνπ ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ δηθαηνδνηηθνύ νξγάλνπ γηα «δπζθήκηζε ηνπ αζιήκαηνο» κε
πξνβιεπόκελε ρξεκαηηθή πνηλή (πξόζηηκν) έσο 15.000 επξώ. Πε πεξίπησζε ππνηξνπήο ζα
απνβάιιεηαη από ην Θύπειιν. Αλαιακβάλεη δε εμ’ νινθιήξνπ ηελ θάιπςε ηπρόλ, πνηληθώλ
ξεηξώλ ή απνδεκηώζεσλ πνπ ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ζε ηξίηνπο ε ΔΝΞΔ ιόγσ
παξεκπόδηζεο ηεο ηειενπηηθήο κεηάδνζεο.

ΑΟΘΟΝ 13ν:

ΓΔΙΡΗΑ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΑΘΙΖΡΟΗΥΛ
ΓΔΙΡΗΑ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΞΟΝΞΝΛΖΡΥΛ

α) Νη αζιήηξηεο πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη πξέπεη λα έρνπλ ηα ζρεηηθά δειηία
ηεο ΔΝΞΔ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν α, ηνπ άξζξνπ 7 ηεο πξνθήξπμεο απηήο.
Ν έιεγρνο ησλ Γειηίσλ ζα γίλεηαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα από ηνλ Α’ Γηαηηεηή.
β) Ρα Γειηία επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα θαη νη αξρεγνί ή εθπξόζσπνη ησλ νκάδσλ
κπνξνύλ λα ηα δεηήζνπλ γηα έιεγρν.
γ) Γελ επηζηξέθεηαη δειηίν παίθηξηαο όηαλ ππνβιεζεί έλζηαζε ζρεηηθά κε ηελ ηαπηόηεηα ή ηελ
θαλνληθή ζπκκεηνρή ηεο.
δ) Ν πξνπνλεηήο ηεο νκάδνο πνπ αγσλίδεηαη θαζώο θαη ζπλεξγάηεο απηνύ πξέπεη λα έρνπλ ην
ζρεηηθό δειηίν, πνπ εθδίδεη ν ΠΔΞΞΔ ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό Ξξνπνλεηώλ θαη ηνλ
Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ζηε
γξακκαηεία ηνπ αγώλα.
ΑΟΘΟΝ 14ν:

ΠΛΘΔΠΖ ΝΚΑΓΥΛ

Γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο θάζε νκάδαο ηζρύνπλ λα
αλαγξαθόκελα ζην Θεθάιαην Θ ηεο Γεληθήο Ξξνθήξπμεο Ξξσηαζιεκάησλ.
ΑΟΘΟΝ 15ν :

ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ

Νη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη από ηα ζσκαηεία θαη εθδηθάδνληαη ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη
ζηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ. Γηα ηνπο γηα ηνπο αγώλεο
(Final 4) ή ηνλ αγώλα (Ρειηθνύ) γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Θππειινύρνπ, ε Αγσλόδηθε Δπηηξνπή έρεη
ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. β ηνπ Γεληθνύ Θαλνληζκνύ Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο
Ξξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΝΞΔ
Ρν παξάβνιν γηα ηηο ελζηάζεηο νξίδεηαη ζε 150 € όηαλ αθνξά αγώλα ηεο Α’ Φάζεο, 300 € όηαλ
αθνξά αγώλα ηεο Β’ Φάζεο θαη 500 € όηαλ αθνξά αγώλα ηεο Γ’ Φάζεο.
ΑΟΘΟΝ 16ν:

ΓΗΑΗΡΖΡΔΠ

Νη δηαηηεηέο ησλ αγώλσλ γηα ηελ Α’ Φάζε ηνπ Θππέιινπ ζα νξηζηνύλ από ηελ Δπηηξνπή
Γηαηηεζίαο ηεο θάζε Έλσζεο/Ξεξηθέξεηαο ελώ γηα ηνπο αγώλεο ηεο Β’ θαη Γ’ Φάζεο ζα νξηζηνύλ
από ηελ ΘΔΓ/ΔΝΞΔ.
Πηνπο αγώλεο ηνπ Final 4 ηεο δηνξγάλσζεο ζα εθαξκνζηεί ην ζύζηεκα ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα
ειέγρνπ απόθαζεο δηαηηεηή κε όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα γλσζηνπνηεζνύλ ζηελ Ρερληθή
Πύζθεςε.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ
ΑΟΘΟΝ 17ν:

ελίδα 7

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΘΔΚΑΡΑ

α)

Ρελ επζύλε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα ηνπο αγώλεο (εθηόο ηνπ Ρειηθνύ ή ησλ
Ρειηθώλ) έρνπλ ηα γεπεδνύρα ζσκαηεία. Ζ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ γηα ηνπο αγώλεο ηνπ
Θππέιινπ ζα θπκαίλεηαη από 5 έσο 15 €.
Ρελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε γηα ηνπο αγώλεο (Final 4) ή ηνλ αγώλα (Ρειηθνύ) γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ Θππειινύρνπ έρεη ε ΔΝΞΔ.
β) ΓΗΑ ΡΑ ΞΑΗΓΗΑ ΚΔΣΟΗ 16 ΔΡΥΛ, Ζ ΔΗΠΝΓΝΠ ΠΡΝΠ ΑΓΥΛΔΠ ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΔΙΔΘΔΟΖ ΔΘΡΝΠ
ΡΝ ΡΔΙΗΘΝ ΑΓΥΛΑ.
γ) Πε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Θππέιινπ Διιάδαο Γπλαηθώλ απαγνξεύεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ
θηιάζισλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην θηινμελνύκελν ζσκαηείν δελ δηθαηνύηαη εηζηηεξίσλ. Πηνπο
αγώλεο ζα δίλνληαη ζηε θηινμελνύκελε νκάδα κόλν πξνζθιήζεηο γηα ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ.
δ) Πε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Θππέιινπ ε ΔΝΞΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα, θαηά ηελ θξίζε ηεο,
ραξαθηεξηζκνύ αγώλα σο «εηδηθήο δηαρείξηζεο», ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ζε
πξνεγνύκελν αγώλα ησλ δύν δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξσηαζιήκαηνο πνπ αγσλίδνληαη ζεκεησζνύλ επεηζόδηα, ελώ νη αγώλεο ηνπ Final 4 γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ Θππειινύρνπ ραξαθηεξίδεηαη σο «εηδηθήο δηαρείξηζεο».
ε) Γηθαίσκα ειεύζεξεο εηζόδνπ ζηα γήπεδα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ, έρνπλ εθηόο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ζηηο αξκόδηεο πνπξγηθέο Απνθάζεηο θαη νη θέξνληεο ηηο Δηδηθέο Ραπηόηεηεο
πνπ ζα εθδώζεη ε ΔΝΞΔ (πξνζσπηθό ΔΝΞΔ, Ξαξαηεξεηέο, Πηαηηζηηθή πεξεζία θ.α.).
Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ, έρνπλ δηθαίσκα λα παξεπξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν,
κόλν νη αζιεηέο, πξνπνλεηέο θαη παξάγνληεο ησλ νκάδσλ πνπ θέξνπλ ηηο Δηδηθέο
Ραπηόηεηεο. Δπίζεο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν (αιιά όρη ζηνλ ρώξν ηνπ πάγθνπ ησλ νκάδσλ),
κπνξνύλ λα βξίζθνληαη, ην πξνζσπηθό ηεο ΔΝΞΔ, νη Γπκλαζίαξρνη θαη ην πξνζσπηθό ηεο
Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο ηνπ Θππέιινπ, πνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηηο Δηδηθέο Ραπηόηεηεο
θαη νη Ξξόεδξνη δύν ζσκαηείσλ.
ζη) Όια ηα έμνδα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ζσκαηείσλ ζα επηβαξύλνπλ ην
ζσκαηείν. Πσκαηείν πνπ κεηαθηλείηαη δελ κπνξεί λα αξλεζεί λα κεηαθηλεζεί κε ηελ
αηηηνινγία όηη δελ θαιύπηεηαη ε κεηαθίλεζε από ηελ Νκνζπνλδία. Ζ άξλεζή ηνπ λα
κεηαθηλεζεί ζα ζεσξεζεί άξλεζε ζπκκεηνρήο κε όιεο ηηο εληεύζελ πξνβιεπόκελεο
ζπλέπεηεο.
Πηνπο αγώλεο ηεο Α’ θαη Β’ Φάζεο ηνπ Θππέιινπ ε ΔΝΞΔ ζα επηρνξεγεί ηα ζσκαηεία πνπ
κεηαθηλνύληαη πξνο ή από λεζί ή ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 300 ρικ. κε πνζό από
300,00 € έσο 1.000,00 €, αλάινγα κε ηελ απόζηαζε πνπ δηαλύνπλ.
Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ζπλδηνξγάλσζε κε άιιν θνξέα γηα ηνπο αγώλεο ηνπ Final 4 γηα
ηελ αλάδεημε ηνπ Θππειινύρνπ, ε ΔΝΞΔ κπνξεί λα απνθαζίζεη λα θαιύςεη ηα έμνδα
κεηαθίλεζεο ησλ νκάδσλ από θαη πξνο ηνλ ηόπν δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα ή ησλ αγώλσλ.
δ) Πε όινπο ηνπο αγώλεο εθηόο ηνπ Final 4, ε ακνηβή ησλ παξαγόλησλ ηνπ αγώλα (Α’
δηαηηεηήο, Β’ δηαηηεηήο, Πεκεησηήο, Δπόπηεο, παξαηεξεηήο δηαηηεζίαο όπνπ ππάξρεη) ζε
όινπο ηνπο αγώλεο επηβαξύλεη ην γεπεδνύρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα
αλαινγνύληα πνζά ζηνπο παξαπάλσ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Δπίζεο ε κεηαθίλεζε θαη δηακνλή-δηαηξνθή (όπνπ ρξεηάδεηαη) ησλ παξαπάλσ παξαγόλησλ
ηνπ αγώλα βαξύλεη ην γεπεδνύρν ζσκαηείν, ην νπνίν ζα θαηαβάιεη ηα αλαινγνύληα πνζά
ζηνπο παξαπάλσ πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα θαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.
Πε πεξίπησζε πνπ ην γεπεδνύρν ζσκαηείν δελ θαηαβάιεη ηα παξαπάλσ πξνβιεπόκελα πνζά
ζηνπο παξάγνληεο ηνπ αγώλα, ν αγώλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ε γεπεδνύρνο νκάδα ζα
ράλεη ηνλ αγώλα κε 3-0 ζεη θαη 75-0 πόληνπο.
Ρα πνζά ζα είλαη ηα αλαινγνύληα ζηελ θαηεγνξία πνπ ππάγεηαη ε γεπεδνύρνο νκάδα ηελ
ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν 2015-2016, όπσο απηά ζα αλαθνηλσζνύλ από ηελ ΔΝΞΔ θαη
ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα είλαη κεγαιύηεξα από ηα πνζά ηεο αλώηεξεο θαηεγνξίαο ηεο
ΔΝΞΔ
ε) Ρα έμνδα Γηαηηεηώλ – Θξηηώλ ζηνπο αγώλεο ηνπ Final 4 επηβαξύλνπλ ηελ ΔΝΞΔ.
ΑΟΘΟΝ 18ν :

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΑ ΘΞΔΙΙΑ ΔΟΥΞΖΠ

Ζ θαηεγνξία ηνπ Θππέιινπ Δπξώπεο πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ε Θππειινύρνο νκάδα, ζα
αλαθνηλσζεί κε Ππκπιεξσκαηηθή Ξξνθήξπμε.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ
ΑΟΘΟΝ 19ν :

ελίδα 8

ΔΞΑΘΙΑ - ΒΟΑΒΔΗΑ

Ζ Δ.Ν.ΞΔ. ζα απνλείκεη θύπειια ζηελ Θππειινύρν νκάδα θαη ζηελ θηλαιίζη, θαζώο θαη
επίρξπζα – επάξγπξα κεηάιιηα κε αληίζηνηρα δηπιώκαηα ζηνπο αζιεηέο. Ζ ΔΝΞΔ, κε εηδηθή
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο, κπνξεί λα θαζνξίζεη επηπιένλ θαηεγνξίεο
βξαβεύζεσλ (ζε νκάδεο θαη αζιεηέο ή θαη άιινπο παξάγνληεο ηνπ Θππέιινπ).
ΑΟΘΟΝ 20ν :

ΓΔΛΗΘΑ

Όηη δελ πξνβιέπεηαη από απηή ηελ Ξξνθήξπμε θαζώο επίζεο όηη δελ πξνβιέπεηαη ή δελ
θαζνξίδεηαη από ηνλ Γεληθό Θαλνληζκό Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ, όπσο θαη
θάζε αζάθεηα πνπ ρξεηάδεηαη ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίλεζε, ζα ξπζκίδεηαη από ην ΓΠ ηεο ΔΝΞΔ, νη
νπνίεο θαη ζα απνζηείιεη ζηα ζσκαηεία ζρεηηθέο εγθπθιίνπο.
Ζ ΘΔΞ/ΔΝΞΔ έρεη ην δηθαίσκα λα αιιεινγξαθεί απεπζείαο κε ηα ζσκαηεία γηα ηα ηξέρνληα
ζέκαηα (πξνγξάκκαηα, αλαβνιέο αγώλσλ, ηειενπηηθέο κεηαδόζεηο θιπ).
Ξαξαθαινύκε ηα ζσκαηεία πνπ ελδηαθέξνληαη, λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά ηνλ Γεληθό Θαλνληζκό
Νξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Ξξσηαζιεκάησλ θαη ηε Γεληθή Ξξνθήξπμε Ξξσηαζιεκάησλ
Ξεηνζθαίξηζεο, Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ 2015 - 2016 θαη λα έρνπλ ππόςε ηνπο ηηο δηαηάμεηο ηεο,
γηα λα κελ παξνπζηαζηνύλ αλσκαιίεο, έηζη ώζηε λα ζηεθζεί κε επηηπρία ε θνξπθαία απηή
δηνξγάλσζε.

Ν Ξξόεδξνο
Αρηιιέαο Καπξνκάηεο

Ν Γελ. Γξακκαηέαο
Ξαλαγηώηεο Πηδέξεο
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