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Μαρούσι, 1 ∆εκεµβρίου 2014
Αριθ.πρωτ. 5096

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΩΝ
Αγωνιστικής Περιόδου 2014 - 2015
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισµού της ΕΟΠΕ, του
Γενικού Κανονισµού Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων, του ∆ιεθνούς Κανονισµού
Πετοσφαίρισης, του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθληµάτων
Πετοσφαίρισης
αγωνιστικής
περιόδου
2014-2015
(αριθ.
πρωτ.
2677/18.7.2014), της Ειδικής Προκήρυξης του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών (αριθ.πρωτ.
3155/25.8.2014), µε απόφαση του ∆.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. (αριθ. πρακτικού 26/15.11.2014), το άρθρο
4 της Ειδικής Προκήρυξης του Κυπέλλου συµπληρώνεται όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 4ο:

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Β’ Φάση: από 10/12/2014 έως 21/1/2015
Συµµετέχουν οι είκοσι επτά (27) οµάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση και οι δέκα επτά
(17) 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: Τετάρτη 10 ∆εκεµβρίου 2014
1) οι τέσσερις (4) οµάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που δήλωσαν συµµετοχή και
ανήκουν στην ΕΣΠΑΑΑ και στην ΕΣΠΕ∆Α (ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ, ΑΠΣ ΚΥΖΙΚΟΣ,
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ), οι τέσσερις (4) οµάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΣΠΑΑΑ
και οι τέσσερις (4) οµάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΣΠΕ∆Α, θα χωριστούν
µε κλήρωση σε έξι (6) ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών (6 οµάδες) θα
προκριθούν στην 2η αγωνιστική
2) οι δύο (2) οµάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που δήλωσαν συµµετοχή και
ανήκουν στην ΕΣΠΕ Κρήτης (ΟΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΣΦΠ ΧΑΝΙΩΝ) και τις δύο (2) οµάδες που
προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΣΠΕ Κρήτης, θα χωριστούν µε κλήρωση σε δύο (2)
ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών (2 οµάδες) θα προκριθούν στην 2η αγωνιστική
3) η οµάδα ΡΣΦΠ ΤΕΛΧΙΝΙΣ που προκρίθηκε από τη Α’ Φάση και η οµάδα της Α2 Εθνικής
Κατηγορίας Ανδρών που δήλωσε συµµετοχή και ανήκει στην Ζ΄Περιφέρεια (ΡΟ∆ΙΩΝ
ΑΘΛΗΣΙΣ) θα δώσουν αγώνα µε γηπεδούχο τον ΡΣΦΠ ΤΕΛΧΙΝΙΣ και ο νικητής του αγώνα
θα προκριθεί στην 2η αγωνιστική. Επίσης στην 2η αγωνιστική προκρίνεται απευθείας ο
νικητής του αγώνα της Α’ Φάσης ΑΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ/ΣΒΣ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
4) οι δύο (2) οµάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που δήλωσαν συµµετοχή και
ανήκουν στην ΕΣΠΕ Πελοποννήσου (ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
2013), οι τέσσερις (4) οµάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΣΠΕ
Πελοποννήσου και οι δύο (2) οµάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΣΠΕ ∆υτ.
./.

-2Ελλάδας, θα χωριστούν µε κλήρωση σε τέσσερα (4) ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων
αυτών (4 οµάδες) θα προκριθούν στην 2η αγωνιστική
5) από τις δύο (2) οµάδες που προκρίθηκαν από τη Α’ Φάση στην ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας και
τη µία (1) οµάδα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που δήλωσε συµµετοχή και ανήκει
στην ΕΣΠΕ Κεντρ. Ελλάδας (ΑΠΣ ΦΘΙΑ), µε κλήρωση θα προκριθεί µία (1) οµάδα
απευθείας στην 2η αγωνιστική, ενώ οι υπόλοιπες δύο (2) οµάδες θα αγωνιστούν µεταξύ
τους (µε κλήρωση έδρας) και ο νικητής του αγώνα αυτού θα προκριθεί στην 2η αγωνιστική
6) από τις τέσσερις (4) οµάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας που δήλωσαν συµµετοχή και
ανήκουν στη ΕΠΕΣ Θεσσαλονίκης (ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ, ΠΗΓΑΣΟΣ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ, ΧΑΝΘ), τη µία (1) οµάδα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που δήλωσε
συµµετοχή και ανήκει στην ΕΣΠΕ Μακεδονίας (ΜΑΣ ΝΙΚΗ), τις τέσσερις (4) οµάδες που
προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης και οι δύο (2) οµάδες που
προκρίθηκαν από την Α’ Φάση στην ΕΣΠΕ Μακεδονίας, µε κλήρωση θα προκριθεί
απευθείας µία (1) οµάδα στη 2η αγωνιστική, ενώ οι υπόλοιπες δέκα (10) οµάδες θα
χωριστούν µε κλήρωση σε πέντε (5) ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών (5
οµάδες) θα προκριθούν στην 2η αγωνιστική
7) από τις δύο (2) οµάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που δήλωσαν συµµετοχή και
ανήκουν στην ΕΣΠΕ Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας (ΓΕ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΓΣΑΕ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) και την οµάδα που δήλωσε συµµετοχή στην Α’ Φάση στην ΕΣΠΕ
Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας, µε κλήρωση θα προκριθεί µία (1) οµάδα απευθείας στην 2η
αγωνιστική, ενώ οι υπόλοιπες δύο (2) οµάδες θα αγωνιστούν µεταξύ τους. Η γηπεδούχος
οµάδα θα καθοριστεί µε κλήρωση (εφόσον αυτό χρειάζεται) και ο νικητής του αγώνα θα
προκριθεί στην 2η αγωνιστική
2η αγωνιστική: Τετάρτη 17 ∆εκεµβρίου 2014
Από τους είκοσι (20) νικητές των αγώνων της 1ης αγωνιστικής και τις τέσσερις (4) οµάδες που
προκρίθηκαν απευθείας, µε κλήρωση θα προκριθούν οκτώ (8) οµάδες στην 3η αγωνιστική, ενώ
οι υπόλοιπες δέκα οκτώ (18) οµάδες θα χωριστούν µε κλήρωση σε εννέα (9) ζευγάρια και οι
νικητές των αγώνων αυτών (9 οµάδες) θα προκριθούν στην 3η αγωνιστική.
3η αγωνιστική: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015
Οι οκτώ (8) νικητές των αγώνων της 2ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης και οι οκτώ οµάδες (8)
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 21 Ιανουαρίου 2015
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:
1η αγωνιστική
Οι τέσσερις (4) οµάδες που προκρίθηκαν από την Β’ Φάση και τα δώδεκα (12) ΤΑΑ της Α1
Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που δήλωσαν συµµετοχή (ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΣ ΑΡΗΣ, ΕΝΩΣΗ
ΤΟΥΜΠΑΣ, ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ, ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΓΣ ΛΑΜΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, ΑΟ ΟΡΕΣΣΤΙΑ∆ΑΣ,
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ, ΑΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΠΑΟΚ και ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ) θα χωριστούν µε κλήρω-

./.

-3ση σε οκτώ (8) ζευγάρια και οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στην 2η αγωνιστική.
2η αγωνιστική
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: 14-15 Μαρτίου 2015
Οι τέσσερις (4) οµάδες που προκρίθηκαν θα χωριστούν µε κλήρωση σε δύο ζευγάρια. Οι
αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015.
Στη συνέχεια οι νικήτριες οµάδες των αγώνων αυτών (2 οµάδες) θα δώσουν αγώνα την
Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 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.

Ο Πρόεδρος
Αχιλλέας Μαυροµάτης

Ο Γεν. Γραµµατέας
Παναγιώτης Σιδέρης

