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Ζάκυνθος :28/08/2021  

 Κύριε Πρόεδρε  

Σας αποστέλλουμε την Προκήρυξη Κυπέλλου της Ενώσεώς μας για την  ποδοσφαιρική 

περίοδο 2021 – 2022.  

Επίσης σας αποστέλλουμε και 2 αντίτυπα δήλωσης συμμετοχής στο Κύπελλο που θα 
λάβετε μέρος, με υποχρέωσή σας το ένα αντίτυπο να το υποβάλλετε  στην Ένωση και 
το άλλο να παραμείνει στο αρχείο σας.  

Η Προκήρυξη αυτή εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ στην  
συνεδρίαση αυτού την 25/08/2021 με το υ αριθμ Πρακτικό Νο 30-2021 .   

 

 



 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 - 2022  

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών σωματείων Ζακύνθου αφού έλαβε υπόψιν :  

1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει μέχρι σήμερα και τους γενικούς  
κανονισμούς της Ε.Π.Ο.  

2. Το Καταστατικό της.  

3. Τον Κ.Α.Π. ( Άρθρο 2 παρ 1β )  

4. Τους Κανόνες Παιδιάς.  

5. Την υπ΄αριθμ απόφαση Νο 30 - 25/08/2021 της Ε.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την Διοργάνωση των Προκριματικών Αγώνων Α΄ Φάσης Κυπέλλου  Ερασιτεχνών 
Ελλάδος ποδοσφαιρικής περιόδου 2021 – 2022 μεταξύ των  Ερασιτεχνικών της 
Σωματείων , όπου είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των  Σωματείων Α Ερασιτεχνικής 
Κατηγορίας ΕΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Για τα υπόλοιπα ερασιτεχνικά σωματεία η συμμετοχή 
τους είναι προαιρετική.     

ΆΡΘΡΟ 1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  

 1. Οι αγώνες Κυπέλλου θα διεξαχθούν μέσα στο χρονικό διάστημα από  13 - 10 - 2021 
έως 01 - 05 - 2022 (αγωνιστική περίοδος Κυπέλλου).  

   

ΆΡΘΡΟ 2) ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  

Η Κλήρωση των αγώνων του Κυπέλλου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01/10/2021  
και ώρα 20.00 . H Ε.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ θα ενημερώσει τα σωματεία της για τον τόπο 
διεξαγωγής της κλήρωσης.  

   

   

 

ΆΡΘΡΟ 3) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 



Η ημερομηνία έναρξης αγώνων θα ανακοινωθεί μετά την διεξαγωγή της κλήρωσης του  
Κυπέλλου.  

   

ΆΡΘΡΟ 4) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ  

Κάθε σωματείο που έχει δικαίωμα και επιθυμεί να συμμετέχει στο Κύπελλο  
ποδοσφαιρικής περιόδου 2021– 2022 πρέπει να υποβάλλει στην Ε.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  μέχρι 
και την Παρασκευή 03/09/2021 και ώρα 13.00 το αργότερο γραπτή δήλωση  συμμετοχής 
.  

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 40 €.  

   

ΆΡΘΡΟ 5) ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  

Α΄ΦΑΣΗ  

Ο τρόπος διεξαγωγής των αγώνων είναι μονοί αγώνες με το σύστημα του  
αποκλεισμού. Όποια ομάδα θα κληρώνεται πρώτη θα είναι γηπεδούχος. Στην 
περίπτωση όμως όπου το ένα από τα δύο σωματεία δεν ανήκουν στην ίδια  κατηγορία, 
τότε γηπεδούχο σωματείο είναι αυτό που αγωνίζεται στην κατώτερη  κατηγορία. Σε 
περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας και τερμάτων ακολουθεί παράταση  και πέναλτι 
μέχρι την ανάδειξη του τελικού νικητή.  

Β΄ ΦΑΣΗ  

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ  

Για τους αγώνες που θα διεξάγονται μέχρι την ημιτελική φάση των 4 (τεσσάρων)  
ομάδων θα ισχύουν τα παραπάνω.  

Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης των τεσσάρων ομάδων θα είναι διπλοί όπως  
αναδειχτούν μετά από την κλήρωση. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας και  τερμάτων 
ακολουθεί παράταση και πέναλτι μέχρι την ανάδειξη του τελικού νικητή.  

ΤΕΛΙΚΟΣ  

Στον τελικό αγώνα εφόσον δεν υπάρξει νικητής στην κανονική διάρκεια των 90 λεπτών  
αγώνα (ισόπαλο αποτέλεσμα), θα υπάρξει παράταση και αν δεν υπάρχει ούτε εκεί  
νικητής θα κριθεί μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι. Ο τελικός θα διεξαχθεί σε  γήπεδο 
που θα ορίσει η ΕΠΣ Ζακύνθου.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Η μη υποβολής δηλώσεως συμμετοχής από τα σωματεία που αγωνίζονται  στην Α΄ 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ που η συμμετοχή τους είναι υποχρεωτική συνεπάγεται τον  αποκλεισμό της 
ομάδας από το Κύπελλο και επιπλέον χάνει τον πρώτο αγώνα  του οικείου 
Πρωταθλήματος που αγωνίζεται της τρέχουσας περιόδου και της  επιβάλλεται έως 500 
ευρώ χρηματικό πρόστιμο.  

2. Τα όρια ηλικίας των ποδοσφαιριστών που θα συμμετέχουν στους αγώνες  
ΚΥΠΕΛΛΟΥ θα είναι ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς .  

3. Ο Τελικός του Κυπέλλου Ε.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ θα διεξαχθεί σε γήπεδο που θα  ορίσει η 
Ε.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, η οποία θα έχει και την οικονομική επιστασία.  

4. Για το πρόγραμμα των αγώνων και τα γήπεδα που θα μπορούν να  διεξαχθούν οι 
αγώνες, θα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κ.Α.Π. και της παρούσας 
Προκήρυξης . Για την Ιατρική κάλυψη των αγώνων ισχύει ότι και  στο Πρωτάθλημα.  

5. Τα έσοδα και έξοδα των αγώνων Κυπέλλου με ευθύνη του γηπεδούχου  σωματείου 
μοιράζονται τα δύο σωματεία από 50 % εκτός του Τελικού  Κυπέλλου.  

Τα έξοδα Διαιτησίας και ιατρού αγώνα είναι μισά - μισά για τις διαγωνιζόμενες  
ομάδες. Η τιμή εισιτηρίου ορίζεται σε 5,00€  

6. Το παράβολο των ενστάσεων ορίζεται σε 200,00 € και σε περίπτωση  
ένστασης ισχύει ότι και στο Πρωτάθλημα.   

   

7. Στην Κυπελλούχο ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια. Κύπελλο και 
μετάλλια θα απονεμηθούν και στην ηττημένη ομάδα. Στον διαιτητή , στους βοηθούς 
διαιτητή και στους προπονητές θα απονεμηθούν  αναμνηστικά καθώς θα γίνουν και 
ειδικές βραβεύσεις.  

8. Η διεξαγωγή του Κυπέλλου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π.  και της 
Προκήρυξης αυτής και για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την  αθλητική νομοθεσία και 
την προκήρυξη θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ.  

   

 

9. Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα, της μερικής η  ολικής 
τροποποίησης της παρούσας Προκήρυξης έστω και μετά την έναρξη των  αγώνων, καθώς 
επίσης και της συμπληρωματικής Προκήρυξης.  10. Κάθε τι που δεν ορίζεται ή δεν 
προβλέπεται, από την Προκήρυξη αυτή και  από τους Κανονισμούς που διέπουν το 
άθλημα , θα επιλύονται αποκλειστικά και  μόνο από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. και από τα αρμόδια 
θεσμοθετημένα Αθλητικά  
όργανα, απαγορευμένης κάθε προσφυγής στα Πολιτικά και Διοικητικά  
Δικαστήρια ( άρθρο 35 του Κ.Α.Π. )   



 

 


