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ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Τέρµα Αγ. ∆ηµητρίου (Κτίριο Κ2)   

Τ.Κ. 546 38 Θεσσαλονίκη, Τηλ. & Fax: 2310/953.822 - 826  
 

 

Αριθµ.Πρωτ.: 394                                                           Θεσσαλονίκη, 28.07.2011 
 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ, αγωνιστικής περιόδου  2011/2012 

 
Σύµφωνα  µε τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόµου, του Καταστατικού και  των 
Κανονισµών της Ε.Ο.Κ. καθώς και των Γενικών  Προκηρύξεων  των Πρωταθληµάτων της 
Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου  2011/2012, 
                                 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 
το  ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2011/2012 µε τους 
παρακάτω όρους: 
 
ΑΡΘΡΟ  1:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ      
                  ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ  
 
   Στo ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ   της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. συµµετέχουν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ όλα τα Σωµατεία 
που ανήκουν στην Α΄  Κατηγορία Γυναικών της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 
   Οι δηλώσεις συµµετοχής των Σωµατείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ., τo 
αργότερο µέχρι 24.08.11, ηµέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15.00. Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει 
να  περιλαµβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισµούς της  Ε.Ο.Κ. (άρθρο 
28)  καθώς επίσης όνοµα υπευθύνου, τηλέφωνο, νούµερο fax, e-mail. 
   Σε περίπτωση που Σωµατείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο,  πρέπει µαζί µε τη  
δήλωση συµµετοχής  να υποβάλει στην Ε.ΚΑ.Σ.θ. και το έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει ότι 
του παραχωρήθηκε ως έδρα, το γήπεδο που  προτείνει. Η προσκόµιση της γηπεδότητας 
του ενδιαφερόµενου Σωµατείου πρέπει να υποβληθεί  στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. µαζί µε τη 
δήλωση συµµετοχής.  
   Η κλήρωση των αγώνων θα πραγµατοποιηθεί την 30.08.2011, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.40 
στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία εκπροσώπων των Σωµατείων. 
   Η έναρξη του Κυπέλλου ορίζεται για την 10.9.2011 ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
ΑΡΘΡΟ  2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ  
      Στο Κύπελλο  θα  χρησιµοποιηθούν  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  µπάλες  WILSON ( µέγεθος  Νο  6) 
 
ΑΡΘΡΟ  3:  ΓΗΠΕ∆Α ΑΓΩΝΩΝ 
   Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ  Αγωνιστικής Περιόδου 
2011 - 2012. 
 
ΑΡΘΡΟ  4:  ΤΡΟΠΟΣ  ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ                
Ο τρόπος διεξαγωγής θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των οµάδων που θα δηλώσουν 
συµµετοχή. 
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ΑΡΘΡΟ 5:  ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 
   Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ  Αγωνιστικής  Περιόδου 
2011 - 2012. 
 
ΑΡΘΡΟ  6 : ∆ΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ  - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
   Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ  Αγωνιστικής  Περιόδου 
2011 - 2012. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 
   Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ  Αγωνιστικής Περιόδου 
2011 - 2012.. 
 
ΑΡΘΡΟ  8:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  
   Τα Σωµατεία, οι Παράγοντες, οι Αθλήτριες καθώς και οι Προπονητές-τριες  υπόκεινται στις 
κυρώσεις που προβλέπονται από τον ισχύοντα αθλητικό νόµο και τους κανονισµούς της 
Ε.Ο.Κ.  
   Επισηµαίνεται ότι τυχόν παραπτώµατα Παικτριών, Προπονητών-τριων, Σωµατείων 
και Παραγόντων στο Κύπελλο της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.,  θα ισχύουν οι ανάλογες τιµωρίες και στα 
Πρωταθλήµατα 
 
ΑΡΘΡΟ  9: ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
   Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί από σωµατείο το ποσό που του αναλογεί για τα έξοδα 
του αγώνα πριν την έναρξή του, το σωµατείο δεν θα έχει δικαίωµα  συµµετοχής στον αγώνα 
και αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων του Κυπέλλου. 
 
ΑΡΘΡΟ  10:  ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ  
   Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ  Αγωνιστικής Περιόδου 
2011 - 2012. 
 
ΑΡΘΡΟ  11:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  -  ΠΑΡΑΒΟΛΑ  
   Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ  Αγωνιστικής Περιόδου 
2011 - 2012. 
 
ΑΡΘΡΟ  12:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
   Για  όλους τους αγώνες Κυπέλλου  θα  ισχύει  εισιτήριο  3€. 
   Προς αποφυγή καταστρατήγησης του  ανώτατου  επιτρεπόµενου  ορίου  χωρητικότητας των  
γηπέδων και των  εξαιτίας  των  δυσάρεστων  επιπτώσεων (ατυχήµατα κ.λ.π.) κάθε  θεατής 
που θα εισέρχεται  στο  γήπεδο,  πρέπει  να  είναι  εφοδιασµένος  µε  εισιτήριο. 
   Την    οργάνωση  των  αγώνων, την  εξασφάλιση  των  αδειών, την  έκδοση  και διάθεση  
των  εισιτηρίων  κλπ. έχει  αποκλειστικά  και  µόνον  η  Ε.ΚΑ.Σ.Θ.  
 
   Τα έξοδα του αγώνα ανέρχονται σε 40€ ( αµοιβή κάθε διαιτητού 11€, κάθε βοηθού 
διαιτητού 6€) , βαρύνουν από µισά τα δύο διαγωνιζόµενα σωµατεία τα οποία θα πρέπει 
να καταβάλουν πριν την έναρξη του αγώνα στον σηµειωτή του αγώνα το ποσόν των 
20€ έκαστο.  
   
ΑΡΘΡΟ  13 : ΕΠΑΘΛΑ  ΚΑΙ  ΒΡΑΒΕΙΑ  
   Στην Κυπελλούχο Οµάδα θα απονεµηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ µε µετάλλιο στις 12 
αθλήτριές της, καθώς και στον Προπονητή-τριά της. 
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   Στη φιναλίστ οµάδα, στις 12 αθλήτριές της, καθώς και στον Προπονητή-τριά της θα 
απονεµηθούν διπλώµατα και µετάλλια 
 
ΑΡΘΡΟ 14:   Γ Ε Ν Ι Κ Α 
   Ισχύει το αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Προκήρυξης της Ε.ΚΑ.Σ.Θ  Αγωνιστικής Περιόδου 
2011 - 2012. 
 
 
                                               

Για  το ∆.Σ. της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   
   

ΣΑΒΒΑΣ ΛΟΡΤΟΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ 
   
   
 

 


