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Αριθ.πρωτ. 5284

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
Αγωνιστικής Περιόδου 2015 - 2016
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού
Πετοσφαίρισης, του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων
Πετοσφαίρισης
αγωνιστικής
περιόδου
2015-2016
(αριθ.
πρωτ.
2545/11.6.2015), της Ειδικής Προκήρυξης του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών (αριθ.πρωτ.
3462/21.8.2015), με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. (αριθ. Πρακτικού 37/13.9.2015 και
40/15.11.2015), τα άρθρα 1 και 4 της Ειδικής Προκήρυξης του Κυπέλλου συμπληρώνoνται
όπως παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 1ο:

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β) Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή και δεν μετέχει ή παραιτείται του αγώνος, αποκλείεται
των περαιτέρω αγώνων και του επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών από το
πρωτάθλημα της κατηγορίας Ανδρών που θα ανήκει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο
2015-2016. Η ποινή αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών δεν ισχύει στην περίπτωση που το
φιλοξενούμενο σωματείο μετακινείται εκτός των ορίων του νομού και παραιτείται
από τον αγώνα στη Β’ Φάση καθώς και στη Γ’ Φάση εφόσον και οι δύο διαγωνιζόμενες
ομάδες ανήκουν στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών ή σε χαμηλότερη κατηγορία,
αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο στη διοργανώτρια το αργότερο τρεις ημέρες από την
προκαθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του.
ΑΡΘΡΟ 4ο:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Β’ Φάση: από 12/12/2015 έως 27/1/2016
Συμμετέχουν οι είκοσι πέντε (25) ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση και οι τριάντα
πέντε (35) ομάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που δήλωσαν συμμετοχή.
Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση των ομάδων και προς αποφυγή μεγάλων
μετακινήσεων, οι αγώνες της Β’ Φάσης θα διεξαχθούν ως εξής:
1η αγωνιστική: Σάββατο 12/12/2015 ή Κυριακή 13/12/2015 ή Τετάρτη 16/12/2015
Οι εξήντα (60) ομάδες που συμμετέχουν, θα χωριστούν με κλήρωση σε τριάντα (30) ζευγάρια
και οι νικητές των αγώνων αυτών (30 ομάδες) θα προκριθούν στην 2η αγωνιστική.

./.

-22η αγωνιστική: Κυριακή 3/1/2016 ή Τετάρτη 6/1/2016
Από τους τριάντα (30) νικητές των αγώνων της 1ης αγωνιστικής, με κλήρωση θα προκριθούν
δύο (2) ομάδες στην 3η αγωνιστική, ενώ οι υπόλοιπες είκοσι οκτώ (28) ομάδες θα χωριστούν
με κλήρωση σε δέκα τέσσερα (14) ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών (14 ομάδες) θα
προκριθούν στην 3η αγωνιστική.
3η αγωνιστική: Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016
Οι δέκα τέσσερις (14) νικητές των αγώνων της 2ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης και οι δύο (2)
ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας, θα χωριστούν με κλήρωση σε οκτώ (8) ζευγάρια και οι
νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στην 4η αγωνιστική.
4η αγωνιστική: Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016
Οι οκτώ (8) νικητές των αγώνων της 3ης αγωνιστικής θα χωριστούν με κλήρωση σε τέσσερα
(4) ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στην Γ’ Φάση.
Γ’Φάση: από 10/2/2016 έως 13/3/2016
1η αγωνιστική: Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016
Οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν από την Β’ Φάση και τα δώδεκα (12) ΤΑΑ της Α1
Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που δήλωσαν συμμετοχή θα χωριστούν με κλήρωση σε οκτώ (8)
ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στην 2η αγωνιστική.
2η αγωνιστική: Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016
Οι οκτώ (8) ομάδες που προκρίθηκαν από την 1η αγωνιστική θα χωριστούν με κλήρωση σε
τέσσερα (4) ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στο Final 4.
Final 4 – Τελική Φάση: 12-13 Μαρτίου 2016
Οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν θα χωριστούν με κλήρωση σε δύο ζευγάρια. Οι
αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 12 Μαρτίου 2016.
Στη συνέχεια οι νικήτριες ομάδες των αγώνων αυτών (2 ομάδες) θα δώσουν αγώνα την
Κυριακή 13 Μαρτίου 2016 για την ανάδειξη του Κυπελλούχου Ελλάδος.
Οι ηττημένες ομάδες δεν θα δώσουν άλλο αγώνα.
Ο τόπος διεξαγωγής των αγώνων του Final Four θα γίνει έγκαιρα γνωστός.
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