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ΟΡΓΑΝΩΗ 51ου ΚΤΠΕΛΛΟΤ "Κ. ΣΡΙΒΕΛΛΑ"
Σν ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ 18 & 19/09/2021, δηεμάγεηαη ε 1ε αγσληζηηθή ηνπ Κππέιινπ.
Σα έμνδα βαξύλνπλ ην γεπεδνύρν ζσκαηείν.
** Ωο νδνηπνξηθά δηαηηεζίαο ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζό πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην ζσκαηείν ηεο κεγαιύηεξεο
θαηεγνξίαο, από ηα δύν δηαγσληδόκελα ζσκαηεία πνπ είλαη:
Δζληθέο θαηεγνξίεο (Α', Β', Γ') 35 επξώ + (25 + 25 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 85 επξώ

Α΄ θαηεγνξία:

35 επξώ + (25 + 25 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 85 επξώ

Β΄ θαηεγνξία:

25 επξώ + (20 + 20 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 65 επξώ

Γ΄ θαηεγνξία:

20 επξώ + (18 + 18 νη βνεζνί δηαηηεηή)

ύλνιν 56 επξώ

** Όηαλ ν αγώλαο δελ αξρίζεη, ν δηαηηεηήο θαη νη βνεζνί δηαηηεηή δηθαηνύληαη ην κηζό ησλ νδνηπνηθώλ.
** Σα νδνηπνξηθά ησλ Ιαηξώλ αγώλσλ Κππέιινπ, αλέξρνληαη ζηα 25 επξώ.
** Ωο νδνηπνξηθά Παξαηεξεηώλ, ζα θαηαβάιιεηαη ην πνζό πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην ζσκαηείν ηεο
κεγαιύηεξεο θαηεγνξίαο, από ηα δύν δηαγσληδόκελα ζσκαηεία πνπ είλαη:
-- Γηα ηνπο αγώλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζσκαηεία Β' Καηεγνξίαο, 20 επξώ.
-- Γηα ηνπο αγώλεο κεηαμύ ζσκαηείσλ Γ' Καηεγνξίαο, 15 επξώ.
** Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο, όηη νη νκάδεο ζηνπο αγώλεο Κππέιινπ ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο θαη
λα παξαδίδνπλ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ζην δηαηηεηή:
α) Σα Γειηία Αζιεηηθήο Ιδηόηεηαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (ρξώκαηνο άζπξνπ).
β) Σηο Κάξηεο Τγείαο ησλ (αγσληδνκέλσλ) πνδνζθαηξηζηώλ ζε ηζρύ.
γ) Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηώλ.
ΑΛΛΑΓΔ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΩΝ ΑΓΩΝΑ
ηελ αγωληζηηθή πεξίνδν 2021 - 2022, θαη' εμαίξεζε ζε όια ηα πξωηαζιήκαηα θαη θύπειια,
επηηξέπνληαη κέρξη πέληε (5) αιιαγέο, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηξεηο (3) δηαθνπέο θαη
δήιωζε 20άδαο, αληί 18αδαο, κε ελλέα (9) αλαπιεξωκαηηθνύο παίθηεο ζηνλ πάγθν. ε πεξίπηωζε
παξάηαζεο, επηηξέπεηαη κία (1) επηπιένλ έθηε (6) αιιαγή. Οη νκάδεο έρνπλ δηθαίωκα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο παξάηαζεο λα πξνβνύλ ζηηο δηθαηνύκελεο αιιαγέο πνπ δελ πξνέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ αγώλα.
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΣΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Κύπειιν έρνπλ πνδνζθαηξηζηέο ειηθίαο κέρξη 38 εηώλ, δειαδή όζνη έρνπλ
γελλεζεί ην έηνο 1983 (από 1/1 έσο 31/12) θαη κεηά.
ε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ Κππέιινπ ζα πξέπεη θάζε νκάδα λα μεθηλά ηνλ αγώλα ζηελ αξρηθή ελδεθάδα
ππνρξεωηηθά, κε ηξείο (3) πνδνζθαηξηζηέο πνπ λα έρνπλ γελλεζεί ην έηνο 2000. Δλλνείηαη αζθαιώο όηη
κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη κηθξόηεξεο ειηθίαο πνδνζθαηξηζηέο δειαδή αληί γηα γελλεζέληεο ην 2000
κπνξεί λα ζπκκεηάζρνπλ πνδ/ζηέο γελλεζέληεο ην 2001 ή 2002 θαη κηθξόηεξνη, θαη νη ηξεηο (3) ζα πξέπεη λα
αγωλίδνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ κέρξη ηελ ιήμε ηνπ 1νπ εκηρξόλνπ.

ΟΓΗΓΙΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΑΙΣΗΣΔ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΓΩΝΔ ΚΤΠΔΛΛΟΤ
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ επηθξαηήζνπλ ζπλζήθεο απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο, ν
δηαηηεηήο ηνπ αγώλα δύλαηαη λα δηαθόςεη πξνζσξηλά ηνλ αγώλα γηα δηάζηεκα 1όο έσο 3ώλ ιεπηώλ, ζηα κέζα
θάζε εκηρξόλνπ, γηα ηε ιήςε πγξώλ ή θαη αλάθηεζεο δπλάκεσλ.

ΚΛΗΡΩΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Η θιήξωζε ηνπ Πξωηαζιήκαηνο, ζα δηεμαρζεί ηε ΓΔΤΣΔΡΑ 20 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2021 θαη ώξα
10:30 πκ, ζηα γξαθεία ηεο Έλωζεο.
Η παξνπζία ελόο θαη κόλν εθπξνζώπνπ (ν νπνίνο ζα πξέπεη ππνρξεωηηθά λα θνξά κάζθα
πξνζηαζίαο) από θάζε ελδηαθεξόκελν ζωκαηείν, ζα γίλεηαη κε ηελ επίδεημε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ
Δκβνιηαζκνύ - Νόζεζεο - Δβδνκαδηαίνπ Σεζη Αληηγόλνπ (PCR ή Rapid Test).

ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΕΡΦΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΦΩΡΟΤ
Όπσο είλαη γλσζηό, ζηνπο αγώλεο όισλ ησλ Πξσηαζιεκάησλ ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα νξίδνπλ έλαλ
ππεύζπλν COVID-19 θαη λα ηεξνύλ ηα πξνβιεπόκελα πξσηόθνιια πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί από ηε Γ.Γ.Α..
Η Δ.Π..Α., γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ζσκαηείσλ, έρεη δεκηνπξγήζεη κία ζπγθεληξωηηθή θαηάζηαζε γηα
ηνπο εηζεξρνκέλνπο ζηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε θαη ηνλ αγσληζηηθό ρώξν (αμησκαηνύρνη θαη πνδνζθαηξηζηέο).
Η θαηάζηαζε ζα ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ ππεύζπλν COVID-19 θαη ζα έρεη ζπλεκκέλα ηα ζρεηηθά
παξαζηαηηθά.
Η θαηάζηαζε κε ηα παξαζηαηηθά ζα παξαδίδεηαη ζηνλ παξαηεξεηή ηνπ αγώλα θαη ζα ειέγρεηαη από ηνλ
Ιαηξό ηνπ αγώλα, ν νπνίνο θαη ζα δίδεη ηελ έγθξηζε ζην δηαηηεηή γηα ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα.
Η θαηάζηαζε (ΔΝΣΤΠΟ COVID-19), έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο, ζηελ ελόηεηα
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΝΣΤΠΑ".

ΜΕ ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΣΑΤΣΟΣΗΣΕ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο Κ-18, Κ-16 θαη
Κ-14, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ππνρξεσηηθά κε δειηίν αζιεηηθήο ηδηόηεηνο
Δ.Π.Ο., όηη ιόγσ ηεο πνιύ κεγάιεο θαζπζηέξεζεο ζηελ επαλέθδνζε ησλ λέωλ δειηίωλ, ζα δνζεί ε
δπλαηόηεηα, ζηα παξαπάλσ Πξσηαζιήκαηα, νη πνδνζθαηξηζηέο λα αγσλίδνληαη κε ηηο αζηπλνκηθέο ηνπο
ηαπηόηεηεο θαη ηελ θάξηα πγείαο, κέρξη θαη 31 Οθησβξίνπ 2021.

ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΝΕΩΝ ΔΕΛΣΙΩΝ
Δπεηδή παξαηεξείηαη κεγάιε θαζπζηέξεζε ηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ γηα επαλέθδνζε δειηίσλ
αζιεηηθήο ηδηόηεηνο γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο Κ-18, Κ-16
θαη Κ-14, παξαθαινύκε γηα ηελ άκεζε πξνζθόκηζή ηνπο, γηαηί κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (31
Οθησβξίνπ 2021), ζα είλαη ππνρξεωηηθή ε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ ζηνπο αγώλεο κε ηα λέα δειηία
αζιεηηθήο ηδηόηεηαο.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ ΤΠΟΔΟΜΗ
Τπελζπκίδνπκε ζηα ζσκαηεία, όηη ηελ ΣΡΙΣΗ 21/09/2021 ιήγνπλ νη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζηα
Πξωηαζιήκαηα Τπνδνκήο Κ-18 θαη Κ-16.
Σα Πξωηαζιήκαηα αξρίδνπλ ζηηο 02-03/10/2021.
Καινύκε ηα ζσκαηεία πνπ επηζπκνύλ λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή, λα πξνζθνκίζνπλ, ην ζπληνκόηεξν
δπλαηόλ, ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο - νη νπνίεο είλαη δωξεάλ - γηα ηνλ θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό ησλ
Πξσηαζιεκάησλ.

ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Δλεκεξώλνπκε ηα ζσκαηεία καο, όηη ηε θεηηλή πνδνζθαηξηθή ρξνληά, ε Δ.Π..Α. δελ ζα ηππώζεη
εηζηηήξηα.
Σελ επζύλε γηα ηελ εθηύπσζε θαη δηάζεζε ησλ εηζηηεξίσλ ζηνπο θηιάζινπο, ζα έρνπλ ηα ίδηα ηα
ζωκαηεία, κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα θαζνξίδεη κε απόθαζή ηεο ε Πνιηηεία.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζειήζνπλ λα ηππώζνπλ εηζηηήξηα, ε ηηκή ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πέληε (5)
επξώ γηα ηα ζσκαηεία ηεο Α' Καηεγνξίαο θαη ηέζζεξα (4) επξώ γηα ηα ζσκαηεία Β' θαη Γ' Καηεγνξηώλ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΥΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζσκαηεία καο, όηη κε βάζε ηελ ππ' αξίζκ. 398989 Τπνπξγηθή Απόθαζε, ζα
πξέπεη όια ηα ζσκαηεία κέρξη ηελ 30ή επηεκβξίνπ 2021, εγγεγξακκέλα θαη κε ζην Μεηξών ηεο Γ.Γ.Α., λα
ππνβάιινπλ λέεο νινθιεξσκέλεο αηηήζεηο γηα ην Μεηξών 2021.
Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία κέρξη ζήκεξα ζηελ πιαηθόξκα, αξθεηά ζσκαηεία πνπ έρνπλ εγγξαθεί
ζην Μεηξών 2020 δελ έρνπλ ππνβάιιεη νινθιεξσκέλεο αηηήζεηο (επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ) γηα ην 2021.

Τπελζπκίδνπκε, όηη ε κε ππνβνιή ηεο λέαο αίηεζεο, κέρξη 30/09/2021, ζα νδεγήζεη ηελ απηόκαηε
δηαγξαθή ηνπ ζσκαηείνπ από ην Μεηξών.
Η αίηεζε εγγξαθήο αζιεηηθνύ ζωκαηείνπ κε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλώξηζε, ζα γίλεη ζηελ
ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο Γ.Γ.Α., ζην «Ηιεθηξνληθό Μεηξών Δξαζηηερληθώλ Αζιεηηθώλ ωκαηείωλ».

ΔΕΛΣΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ
Δλεκεξώλνπκε όια ηα ζσκαηεία, όηη ηε λέα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2021 - 2022, ζα εθδίδεηαη από ηελ
Δ.Π..Α. γηα ηνπο πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ Γειηίν Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή.
Σα ζσκαηεία καο ππνρξενύληαη λα πξνζιακβάλνπλ/ζπλεξγάδνληαη θαη λα απαζρνινύλ πξνπνλεηέο
δηπισκαηνύρνπο, θαηόρνπο ηαπηόηεηαο ηξηεηίαο Δ.Π.Ο. ζε ηζρύ, σο εμήο:
Α' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Γίπισκα UEFA Β ηνπιάρηζηνλ.
Β'& Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Γίπισκα UEFA C ηνπιάρηζηνλ.
Α) ΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ Α', Β', Γ' ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ & Δ ΣΜΗΜΑΣΑ
ΤΠΟΓΟΜΩΝ:
ζα εθδίδεηαη κε ηελ πξνϋπόζεζε λα πξνζθνκίδνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Π..Α., ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ζε
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ θαη κόλν:
1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζσκαηείνπ πνπ λα γλσξίδεη ζηελ Έλσζε όηη ν θ………. είλαη πξνπνλεηήο
ζηελ νκάδα ηνπο Αλδξώλ ή ζε Σκήκα Τπνδνκήο, έρεη δίπισκα πξνπνλεηή θαη επηζπκεί λα ηνπ εθδνζεί
ΓΔΛΣΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ.
2. Φσηνηππία Σαπηόηεηαο Πξνπνλεηή ηεο Δ.Π.Ο. (ηξηεηνύο δηάξθεηαο UEFA) ζε ηζρύ.
3. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599 όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ εκπίπηεη ζηα θσιύκαηα ηα πξνβιεπόκελα από
ην Καηαζηαηηθό ηεο Δ.Π.Ο., απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ πξνπνλεηώλ, ηνπ
θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ θαλνληζκώλ ηεο Δ.Π.Ο..
4. Μηα (1) έγρξσκε θαζαξή θσηνγξαθία.
5. Δπίζεκν απνδεηθηηθό ππνβνιήο ηεο πξόζιεςήο ηνπ, κέζσ TAXIS.
6. Αληίγξαθν Ιδησηηθνύ πκθσλεηηθνύ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ αξκόδηα
Γ.Ο.Τ. ή ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο TAXIS.
** Σα αλωηέξω δύν δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα (5 & 6), ζα ππνβάιινληαη ζηελ Έλωζε θαη όρη ζηνλ
ύλδεζκν Πξνπνλεηώλ.
7. Καηαβνιή παξαβόινπ εβδνκήληα πέληε (75) επξώ. Γηεπθξηλίδνπκε όηη ηα ζσκαηεία απαιιάζζνληαη από
ηελ θαηαβνιή παξαβόινπ γηα έθδνζε Γειηίνπ Πηζηνπνίεζεο Πξνπνλεηή από ηελ Δ.Π..Α., γηα όζνπο
είραλ εθδώζεη αληίζηνηρν Γειηίν, ηελ παξειζνύζα πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020 - 2021. Γειαδή, ε θαηαβνιή
ηζρύεη γηα λέεο εθδόζεηο.
Β) ΑΓΔΙΑ ΔΙΟΓΟΤ ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ:
ζα εθδίδεηαη κε ηελ πξνϋπόζεζε λα πξνζθνκίδνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Δ.Π..Α., ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ζε
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ θαη κόλν:

Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζσκαηείνπ.

Φσηνηππία ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο.

Μία (1) έγρξσκε θσηνγξαθία.

Πξάμε πλαίλεζεο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα, ζεσξεκέλε από Κ.Δ.Π..

Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη ν ελδηαθεξόκελνο δελ εκπίπηεη ζηα θσιύκαηα ηα
πξνβιεπόκελα εθ ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δ.Π.Ο..

Καηαβνιή παξαβόινπ εβδνκήληα πέληε (75) επξώ. Από ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ εβδνκήληα
πέληε (75) επξώ, απαιιάζζνληαη ηα ζσκαηεία πνπ είραλ εθδώζεη αληίζηνηρε άδεηα ηελ παξειζνύζα
πνδνζθαηξηθή πεξίνδν 2020 - 2021. Γειαδή, ε θαηαβνιή ηζρύεη γηα λέεο εθδόζεηο.

Από την Ε.Π.. Αθηνών

