ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 - 2019
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη:
α. Το Καταστατικό της.
β. Τις διατάξεις των Κανονισμών της.
γ. Την από 13-02-2019. (Νο 33) απόφαση της Ε. Ε. Θ./ ΕΠΟ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Κορασίδων
περιόδου 2018-2019.
Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως
διοργανώτριας, και των ομάδων που συμμετέχουν στο Κύπελλο Κορασίδων.
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την
κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της ομάδας.
Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή
των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Κυπέλλου ανήκει στην Επιτροπή
Γυναικείου Ποδοσφαίρου (εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Κορασίδων διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές
Συμβούλιο της F.I.F.A.,
β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο
γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα
που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
δ. και συμπληρωματικά των αποφάσεων της Επιτροπής.
Άρθρο 3. Συμμετοχή ομάδων
Στη διοργάνωση συμμετέχουν προαιρετικά οι ομάδες που αγωνίζονται στα
πρωταθλήματα της A΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας Γυναικών, ποδοσφαιρικής περιόδου
2018-2019.
Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή είναι οι ακόλουθες

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
2018-2019
Σωματείο

Ένωση

ος

1 ‘Ομιλος
1
2
3
4
5
6

Αετοί Θεσ/κης 2015
Άρης Θεσ/κης
Βασίλισσα Θράκης ΑΜΠΣ
Δόξα 2016
Μέντεκας Καλαμαριάς
Καστοριά ΓΠΟ

Μακεδονίας
Μακεδονίας
Ξάνθης
Δράμας
Μακεδονίας
Καστοριάς

2ος ‘Ομιλος
1

Ακ. Ελπίδες Καρδίτσας 94

Καρδίτσας

2
3
4
5

Ανατολής ΑΟ
Νέες Τρικάλων ΑΣ
ΑΕΛ
Βόλος 2004 ΑΣ

Ηπείρου
Τρικάλων
Λάρισας
Θεσσαλίας
3ος ‘Ομιλος

1

Εθνικός Καλαμάτας

Μεσσηνίας

2

Ίκαρος Πετρωτού

3

Δόξα Πηγαδακίων ΑΟ

Αχαΐας
Ζακύνθου

ος

4 ‘Ομιλος
1

Εθνικός ΟΦΠΦ

2

Νέες Ατρομήτου 2018

3

Βριλησσίων ΑΟ

4

Περσέας Σύρου

Πειραιώς
---Αθηνών
Κυκλάδων
ος

5 ‘Ομιλος
1

Ολυμπιάδα Υμηττού

----

2

Αθηναϊκή ΑΕ Αγίου Δημητρίου

----

3

Αγία Παρασκευή ΑΟ

Αθηνών

4

Αργοναύτες Καλύμνου

Δωδ/σου

6ος ‘Ομιλος
1
2
3

Νέοι Εργοτέλη
Βασίλισσα Νότου
Χανιά ΑΟ

Ηρακλείου
Λασιθίου
Χανίων

Άρθρο 4: Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη
Το Κύπελλο θα διεξαχθεί σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια Οι ομάδες έχουν την
υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως και τη Πέμπτη 21/02/2019 πρωτότυπη
Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (fax, email) και μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα
της Ομοσπονδίας.

Η Δήλωση Συμμετοχής πρέπει να είναι υποχρεωτικά συμπληρωμένη πλήρως με όλα
τα στοιχεία που ζητούνται.
Άρθρο 5 : Τρόπος τέλεσης των αγώνων/Κλήρωση/Πρόγραμμα
Οι αγώνες Κυπέλλου Κορασίδων θα ολοκληρωθούν σε πέντε (5) Φάσεις και θα
διεξαχθεί μία Κλήρωση για όλες τις Φάσεις της διοργάνωσης.
1η Φάση
Στη κλήρωση των αγώνων της 1ης Φάσης, θα λάβουν μέρος οι είκοσι πέντε (25)
ομάδες, χωρισμένες σε έξι (6) Ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια.
Στην 1η Φάση θα διεξαχθούν συνολικά έντεκα (11) αγώνες και τρεις (3) ομάδες του
2ου, 3ου και 6ου Ομίλου, μία από τον καθένα, θα εξαιρεθούν.
Θα προκριθούν συνολικά οι έντεκα (11) νικήτριες ομάδες των αγώνων των έξι (6)
Ομίλων και οι τρεις (3) ομάδες που θα εξαιρεθούν, σύνολο δεκατέσσερις (14)
ομάδες.
2η Φάση
Στη κλήρωση των αγώνων της 2ης Φάσης, θα λάβουν μέρος οι δεκατέσσερις (14)
ομάδες που προκρίθηκαν από τη 1η Φάση, χωρισμένες σε έξι (6) Ομίλους (με
γεωγραφικά κριτήρια) και συγκεκριμένα :
Στην 2η Φάση θα διεξαχθούν έξι (6) αγώνες και δύο (2) ομάδες μία του 1ου και μία του
2ου Ομίλου θα εξαιρεθούν.
Θα προκριθούν συνολικά οι έξι (6) νικήτριες ομάδες των αγώνων των έξι (6) Ομίλων
και οι δύο (2) ομάδες που θα εξαιρεθούν, σύνολο οκτώ (8) ομάδες.
3η Φάση
Στη κλήρωση των αγώνων της 3ης Φάσης, θα λάβουν μέρος οι οκτώ (8) ομάδες που
θα προκριθούν από τη 2η Φάση, χωρισμένες σε τέσσερις (4) Ομίλους (με
γεωγραφικά κριτήρια) και συγκεκριμένα:
α) Στο 1ο Όμιλο θα τοποθετηθούν, η ομάδα που εξαιρέθηκε και η νικήτρια ομάδα του
αγώνα 1ου Ομίλου της 2ης Φάσης. Σύνολο δύο (2) ομάδες.
β) Στο 2ο Όμιλο θα τοποθετηθούν, η ομάδα που εξαιρέθηκε και η νικήτρια ομάδα του
αγώνα 2ου Ομίλου της 2ης Φάσης. Σύνολο δύο (2) ομάδες.
γ) Στο 3ο Όμιλο θα τοποθετηθούν, η νικήτρια ομάδα του 3ου Ομίλου της 2ης Φάσης και
η νικήτρια ομάδα του 4ου ή 5ου Ομίλου της 2ης Φάσης (μετά από Κλήρωση). Σύνολο
δύο (2) ομάδες.
δ) Στο 4ο Όμιλο θα τοποθετηθούν, η νικήτρια ομάδα του 6ου Ομίλου της 2ης Φάσης και
η νικήτρια ομάδα του 4ου ή 5ου Ομίλου της 2ης Φάσης (μετά από Κλήρωση). Σύνολο
δύο (2) ομάδες.
4η Φάση - Ημιτελικοί αγώνες
Στη κλήρωση των αγώνων της 4ης Φάσης θα λάβουν μέρος, οι τέσσερις (4) νικήτριες
ομάδες των τεσσάρων (4) Ομίλων της 3ης Φάσης
Θα διεξαχθούν δύο (2) απλοί αγώνες νοκ άουτ, σε ουδέτερη έδρα, με τυπικά
γηπεδούχο την ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη.
Οι δύο (2) νικήτριες ομάδες θα προκριθούν για τον Τελικό Αγώνα Κυπέλλου.
5η Φάση Τελικός αγώνας
Στο Τελικό αγώνα θα λάβουν μέρος οι δύο (2) νικήτριες ομάδες που θα προκύψουν
από τη 4η Φάση.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που θα
κληρωθεί πρώτη

Σε κάθε όμιλο θα διεξαχθούν απλοί αγώνες νοκ άουτ, στην έδρα της ομάδας που θα
κληρωθεί πρώτη. Σε περίπτωση ισοπαλίας στη κανονική διάρκεια του αγώνα, ο
νικητής θα αναδεικνύεται με τη διαδικασία της εκτέλεση πέναλντι.
Σε περίπτωση που κληρωθεί να αγωνισθεί ομάδα ανώτερης, με ομάδα κατώτερης
Κατηγορίας, ο αγώνας θα διεξαχθεί υποχρεωτικά στην έδρα της ομάδας της
κατώτερης Κατηγορίας.
Η διάρκεια του αγώνα είναι ογδόντα (80) λεπτά, σε δύο ημίχρονα των σαράντα (40)
λεπτών το καθένα.
Ημερομηνία Κλήρωσης και πρόγραμμα των αγώνων του Κυπέλλου
Ως ημερομηνία Κλήρωσης ορίζεται η Πέμπτη 07-03-2019
1η Φάση:
2η Φάση:
3η Φάση:
4η Φάση:
5η Φάση:

17-03-2019
14-04-2019
12-05-2019
31-05-2019
02-06-2019

(Οι ανωτέρω ημερομηνίες δεν είναι δεσμευτικές και μπορεί να τροποποιηθούν μετά
από απόφαση της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου για αγωνιστικούς λόγους)
Άρθρο 6 : Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των
κανονισμών και της Προκήρυξης και αφορούν:
α. τις ομάδες που συμμετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου Κορασίδων και
β. κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα,
επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του
ποδοσφαίρου.
Με τη Δήλωση Συμμετοχής στο Κύπελλο και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες
συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά τα αρμόδια δικαιοδοτικά
όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς,
όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε
περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, εκτός των περιπτώσεων
που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση παράβασης της
παρούσας διάταξης, η Επιτροπή Πρωταθλήματος ή η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αποβάλει από
το πρωτάθλημα την παραβάτρια ομάδα και την παραπέμπει στην Πειθαρχική
Επιτροπή της Ε.Π.Ο. για την επιβολή των περαιτέρω κυρώσεων.
Άρθρο 7 : Συμμετοχή και ηλικίες ποδοσφαιριστριών
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιρίστριες οι οποίες:
α έχουν συμπληρώσει το (δωδέκατο) 12ο έτος της ηλικίας τους. Ως συμπλήρωση της
ηλικίας των 12 ετών νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 12 ετών (από την
ημέρα των γενεθλίων των 12 ετών και μετά (ΚΑΠ Άρθρο 19 παρ 11 α, γ).
β. έχουν γεννηθεί μετά την 01/01/2003.

Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα πρέπει να έχουν στη δύναμη τους
τουλάχιστον δέκα τρείς (13) παίκτριες οι οποίες να πληρούν τα ανωτέρω ηλικιακά
κριτήρια.
Κατάσταση με τα ονόματα, τους αριθμούς Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας και τις ηλικίες
των ανωτέρω δέκα τριών (13) παικτριών, θα πρέπει να υποβληθεί στην Ομοσπονδία
μέχρι τη Τετάρτη 27-02-2019.
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστριών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου
18 του Κ.Α.Π.
Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7)
ποδοσφαιριστριών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση, μέχρι τεσσάρων
(4) ποδοσφαιριστριών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές
ομάδες.
Σε κάθε περίπτωση, καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7)
ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αλλαγή μέχρι πέντε (5)
ποδοσφαιριστριών, από κάθε ομάδα, ανεξαρτήτως των θέσεων στις οποίες
αγωνίζονται.
Οι αλλαγές επιτρέπονται καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, όταν το παιχνίδι δεν είναι
σε ροή (έχει σταματήσει), σε τρεις όμως χρονικά στιγμές, για κάθε ομάδα.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στον αγώνα ποδοσφαιρίστριας η οποία αντικαταστάθηκε.
Άρθρο 8 : Προπονητές
Ισχύει ότι προβλέπεται και στα Πρωταθλήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας Γυναικών,
ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019.
Άρθρο 9. Γήπεδα
Ισχύει ότι προβλέπεται και στα Πρωταθλήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας
Γυναικών, ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019.
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου διεξάγονται σε ημέρες που ορίζονται από την
Επιτροπή.
Σε περίπτωση κατά την οποία σωματείο, για τους αγώνες του Κυπέλλου, δηλώσει ως
έδρα του, γήπεδο διαφορετικό από αυτό που έχει δηλώσει στους αγώνες του
πρωταθλήματος, υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου παραχωρητήριο.
Το γήπεδο για το οποίο θα καταθέσει το παραχωρητήριο, θα πρέπει να πληροί τους
όρους ασφαλείας καθώς και τους όρους, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 8
του ΚΑΠ και οι διατάξεις των κανόνων παιχνιδιού καθώς επίσης και την υποχρεωτική
αναγραφή του αριθμού των θέσεων των καθημένων.
Το δηλωθέν γήπεδο πρέπει να έχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να λάβει
άδεια διεξαγωγής αγώνα από τη Περιφέρεια, με ευθύνη του Σωματείου που το
δήλωσε.
Οι αγώνες του Κυπέλλου Κορασίδων, λόγω ανώτερης κατηγορίας, προηγούνται
όλων των αγώνων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.
Οι ομάδες (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του
προγράμματος στα δημοτικά και εθνικά γήπεδα που χρησιμοποιούν, καθώς και στις
οικείες αστυνομικές αρχές, για το σωστό προγραμματισμό των αγώνων.

Άρθρο 10: Γιατρός
Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να
αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα
Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα). Οι γηπεδούχες ομάδες αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών
και να μεριμνούν, απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά
την τέλεση των αγώνων.
Σε περίπτωση ασθενείας ή αδυναμίας έγκαιρης προσέλευσης του γιατρού, οι
γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη
αντικατάσταση του.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου
ομάδας. Εάν διεξαχθεί, ο μεν διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο, η δε
γηπεδούχος ομάδα χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική
ποινή χιλίων (1.000) ευρώ (Άρθρο 16 του ΚΑΠ).
Τα έξοδα των γιατρών επιβαρύνουν τις γηπεδούχες ομάδες.
Για τη Τελική ή τις Τελικές Φάσεις που θα διεξαχθούν σε ουδέτερες έδρες, η αμοιβή
του γιατρού θα καλυφθεί σύμφωνα με την Οικονομική Εγκύκλιο της ΕΠΟ.
Άρθρο 11 : Παρατηρητής Αγώνα
Ισχύει ότι προβλέπεται και στα Πρωταθλήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας
Γυναικών, ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019.
Επί πρόσθετα, για τη Τελική ή τις Τελικές Φάσεις που θα διεξαχθούν σε ουδέτερες
έδρες, οι Παρατηρητές θα ορισθούν θα αποζημιωθούν από τις ΕΠΣ που θα
φιλοξενήσουν τους αγώνες, μετά την εκκαθάριση, σύμφωνα με την Οικονομική
Εγκύκλιο Ποδοσφαίρου Γυναικών της ΕΠΟ.
Άρθρο 12 : Οικονομικά Θέματα - Επιδότηση μετακίνησης Ομάδων
Η Οικονομική Εγκύκλιος Ποδοσφαίρου Γυναικών της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές
αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας Προκήρυξης, την οποία και συμπληρώνουν.
Η οικονομική οργάνωση, διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων του Κυπέλλου, για
την 1η , 2η και 3η Φάση, ανήκει στην Τοπική για κάθε γηπεδούχο Σωματείο Ένωση,
που φροντίζει για την εκτύπωση εισιτηρίων των αγώνων και την προώθηση τούτων
στα γηπεδούχα Σωματεία. Για την 4η και 5η Φάση, ότι προβλέπει η Οικονομική
Εγκύκλιος της ΕΠΟ.
Η ΕΠΟ παραιτείται του ποσοστού της υπέρ των Ε.Π.Σ. – Μελών της.
Επί πρόσθετα, για τις Τελικές Φάσεις που θα διεξαχθούν σε ουδέτερες έδρες οι
διαιτητές θα ορισθούν και θα αποζημιωθούν από την ΕΠΣ που θα φιλοξενήσει τους
αγώνες, μετά την εκκαθάριση, σύμφωνα με την Οικονομική Εγκύκλιο Ποδοσφαίρου
Γυναικών της ΕΠΟ.
Όσον αφορά την οικονομική επιδότηση τυχών μετακινήσεων των ομάδων θα
ισχύσουν τα παρακάτω:
α. Για όλες τις οδικές μετακινήσεις η επιδότηση ορίζεται σε εξήντα (60) λεπτά ανά
χιλιόμετρο.

β. Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις η επιδότηση ορίζεται ως ακολούθως :
Για μετακίνηση από και προς Ζάκυνθο και από και προς Κέρκυρα, τριακόσια (300)
ευρώ ανά αγώνα.
Για μετακίνηση από Πειραιά προς Κυκλάδες και αντιστρόφως, επτακόσια (700) ευρώ
ανά αγώνα.
Για μετακινήσεις από Πειραιά, προς Κρήτη και αντιστρόφως χίλια διακόσια (1.200)
ευρώ ανά αγώνα.
Για μετακινήσεις από Πειραιά, προς Σάμο -Ικαρία, Δωδεκάνησα και αντιστρόφως
χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ ανά αγώνα.
Για μετακινήσεις μεταξύ Κυκλάδων, Σάμου -Ικαρίας, Κρήτης και Δωδεκανήσων χίλια
οκτακόσια (1.800) ευρώ ανά αγώνα.
Για μετακινήσεις μεταξύ νήσων της Δωδ/σου εξακόσια (600) ευρώ ανά αγώνα.
Για μετακινήσεις μεταξύ νήσων των Κυκλάδων τετρακόσια (400) ευρώ ανά αγώνα.
Για μετακινήσεις μεταξύ νήσων Σάμου και Ικαρίας τριακόσια (300) ευρώ ανά αγώνα.
γ. Για τις αεροπορικές μετακινήσεις η επιδότηση ορίζεται ως ακολούθως :
Για τις αεροπορικές μετακινήσεις μεταξύ Κυκλάδων, Σάμου-Ικαρίας, Κρήτης και
Δωδεκανήσων, η επιδότηση ορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά αγώνα.
Για τις αεροπορικές μετακινήσεις μεταξύ Ηπειρωτικής Ελλάδας, Ζακύνθου-Κέρκυρας
από και προς Κυκλάδες, Σάμο-Ικαρία, Κρήτη και Δωδεκάνησα, η επιδότηση ορίζεται
σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά αγώνα.
Για τη χορήγηση της αεροπορικής αποζημίωσης, απαιτείται από το μετακινούμενο
σωματείο, η κατάθεση στο Λογιστήριο της Ε.Π.Ο, του αντίστοιχου παραστατικού της
αεροπορικής μετακίνησης. Σε περίπτωση που το σωματείο μετακινηθεί και δεν
καταθέσει το ανωτέρω παραστατικό, θα του καταβάλλεται η αντίστοιχη αποζημίωση
της ακτοπλοϊκής μετακίνησης.
Για τις μετακινήσεις, από και προς τα λιμάνια-αεροδρόμια, των ομάδων οι οποίες δεν
δικαιούνται την επιχορήγηση οδικής μετακίνησης, προτείνεται επιχορήγηση στο ποσό
εκατό (100) ευρώ για κάθε αγώνα.
Έξοδα διαιτητών / Παρατηρητών διαιτησίας
Ισχύει ότι προβλέπεται στο Πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας Γυναικών,
ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019.
Επί πρόσθετα, για τη Τελική ή τις Τελικές Φάσεις που θα διεξαχθούν σε ουδέτερες
έδρες οι διαιτητές θα ορισθούν και θα αποζημιωθούν από τις ΕΠΣ που θα
φιλοξενήσουν τους αγώνες, μετά την εκκαθάριση, σύμφωνα με την Οικονομική
Εγκύκλιο Ποδοσφαίρου Γυναικών της ΕΠΟ.
Στη Τελική Φάση θα ορισθεί παρατηρητής διαιτησίας και θα αποζημιωθεί από την
ΕΠΣ που θα φιλοξενήσει τον αγώνα.
Άρθρο 13: Έπαθλο του Κυπέλλου
Στην νικήτρια ομάδα του Τελικού θα απονεμηθεί, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα,
ένα Κύπελλο και 25 μετάλλια για τις ποδοσφαιρίστριες και τον προπονητή της.
Στην ομάδα που συμμετείχε στο Τελικό, θα απονεμηθούν 25 μετάλλια.
Στην ΕΠΣ που θα φιλοξενήσει τον Τελικό Κυπέλλου, στον διαιτητή και στους επόπτες
γραμμών θα απονεμηθεί από μία (1) πλακέτα.

Όλες οι ποδοσφαιρίστριες που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι
αναπληρωματικές οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα μετάλλια, με
πρώτη την ομάδα που ηττήθηκε και δεύτερη τη νικήτρια ομάδα.
Επίσης η Ομοσπονδία θα χορηγήσει από δέκα πέντε (15) μπάλες ποδοσφαίρου, σε
κάθε μία από τις τέσσερις (4) ομάδες οι οποίες θα προκριθούν και θα συμμετάσχουν
στις Τελικές Φάσεις των αγώνων του Κυπέλλου.
Άρθρο 14 : Ραδιοτηλεοπτικά / Εμπορικά Δικαιώματα
Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στις ομάδες και η διαδικασία παραχώρησή
τους από τα Σωματεία στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δικαιούχο φορέα,
περιγράφεται στο άρθρο 29 του ΚΑΠ.
Άρθρο 15: Τελική διάταξη
Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισμών
της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από τη
παρούσα Προκήρυξη θα αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο
του Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.

Για την Ε.Π.Ο.

Ο Πρόεδρος

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

Ευάγγελος Γραμμένος

Αλέξανδρος Δέδες
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