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Αριθ.πρωτ. 5612

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
Αγωνιστικής Περιόδου 2018 - 2019
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού
Πετοσφαίρισης, του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 (αριθ. πρωτ. 2399/24.5.2018)
και της Ειδικής Προκήρυξης του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών (αριθ.πρωτ. 5335/24.10.2018), με
απόφαση της Ε.Ε./Ε.Ο.ΠΕ. (αριθ. Πρακτικού 86/811.2018), το άρθρo 4 της Ειδικής Προκήρυξης
του Κυπέλλου συμπληρώνεται όπως παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 4ο:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Α’ Φάση: από 5/12/2018 έως 23/1/2019
Συμμετέχουν οι έντεκα (11) ομάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που δήλωσαν
συμμετοχή και χωρίζονται με βάση την Ένωση/Περιφέρεια που ανήκουν σε δύο ζώνες ως εξής:
Α’ Ζώνη: συμπεριλαμβάνονται οι πέντε (5) ομάδες που ανήκουν γεωγραφικά στην ΕΣΠΑΑΑ
(ΣΦΑΜ ΦΟΙΒΟΣ), στην ΕΣΠΕΔΑ (ΑΕ ΑΡΜΕΝΙΩΝ), στην ΕΣΠΕ Πελοποννήσου (ΑΟ
ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ, ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ) και στην ΤΕ Δωδ/νήσου (ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ)
Β’ Ζώνη: συμπεριλαμβάνονται οι έξι (6) ομάδες που ανήκουν γεωγραφικά στην ΕΠΕΣ
Θεσσαλονίκης (ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ, ΑΜΣ ΝΕΣΤΩΡ, ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΗΓΑΣΟΣ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ, ΧΑΝΘ) και στην ΕΣΠΕ Μακεδονίας (ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ).
1η αγωνιστική: Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018
Από τις ομάδες της Α’ Ζώνης με κλήρωση θα προκριθούν τρεις (3) ομάδες στην 2 η αγωνιστική. Οι
υπόλοιπες δύο ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους. Η γηπεδούχος ομάδα θα καθοριστεί με
κλήρωση. Ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στην 2η αγωνιστική.
Οι ομάδες της Β’ Ζώνης προκρίνονται απευθείας στην 2η αγωνιστική.
2η αγωνιστική: Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019
Οι τρεις ομάδες της Α’ Ζώνης που προκρίθηκαν απευθείας και ο νικητής του αγώνα της Α’ Ζώνης,
θα χωριστούν με κλήρωση σε δύο ζευγάρια. Γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα βγει πρώτη
από την κληρωτίδα. Οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στην Β’ Φάση.
Από τις ομάδες της Β’ Ζώνης με κλήρωση θα προκριθούν δύο ομάδες (2) ομάδες στην Β’ Φάση.
Οι υπόλοιπες ομάδες θα χωριστούν με κλήρωση σε δύο ζευγάρια. Γηπεδούχος θα είναι η ομάδα
που θα βγει πρώτη από την κληρωτίδα. Οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στην Β’
Φάση.
./.

-2Β’ Φάση: από 6/2/2019 έως 21/4/2019
Συμμετέχουν οι έξι (6) ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση (2 από την Α’ Ζώνη και 4 από
την Β’ Ζώνη) και τα δέκα (10) ΤΑΑ της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που δήλωσαν συμμετοχή
και χωρίζονται με βάση την Ένωση/Περιφέρεια που ανήκουν σε δύο ζώνες ως εξής:
Α’ Ζώνη: συμπεριλαμβάνονται τα έξι (6) ΤΑΑ που ανήκουν γεωγραφικά στην ΕΣΠΑΑΑ (ΑΕΚ
ΑΘΗΝΩΝ, ΑΟΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), στην ΕΣΠΕΔΑ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ),
στην ΕΣΠΕ Πελοποννήσου (ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ) και στην ΤΕ Κυκλάδων (ΑΟ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ)
Β’ Ζώνη: συμπεριλαμβάνονται τα τέσσερα (4) ΤΑΑ που ανήκουν γεωγραφικά στην ΕΠΕΣ
Θεσσαλονίκης
(ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
2015,
ΠΑΟΚ)
και
στην
ΕΣΠΕ
Θράκης/Ανατ.Μακεδονίας (ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ, ΜΓΣΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ).
1η αγωνιστική: Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019
Από τις ομάδες της Α’ Ζώνης (2 που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση και 6 ΤΑΑ) θα χωριστούν με
κλήρωση σε τέσσερα (4) ζευγάρια με τον περιορισμό ότι στην περίπτωση που υπάρχουν δύο
ομάδες νησιών δεν θα αγωνιστούν μεταξύ τους. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που θα βγει πρώτη
από την κληρωτίδα εκτός από την περίπτωση ζευγαριού με ομάδες διαφορετικής κατηγορίας
οπότε γηπεδούχος είναι η ομάδα που ανήκει στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών (χαμηλότερη).
Οι νικητές των αγώνων αυτών προκρίνονται στην 2η αγωνιστική.
Από τις ομάδες της Β’ Ζώνης (4 που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση και 4 ΤΑΑ) θα χωριστούν με
κλήρωση σε τέσσερα (4) ζευγάρια. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που θα βγει πρώτη από την
κληρωτίδα εκτός από την περίπτωση ζευγαριού με ομάδες διαφορετικής κατηγορίας οπότε
γηπεδούχος είναι η ομάδα που ανήκει στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών (χαμηλότερη).
Οι νικητές των αγώνων αυτών προκρίνονται στην 2η αγωνιστική.
2η αγωνιστική: Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
Οι οκτώ (8) ομάδες που προκρίθηκαν από την 1η αγωνιστική (4 από την Α’ Ζώνη και 4 από την
Β’ Ζώνη) θα χωριστούν με κλήρωση σε τέσσερα (4) ζευγάρια. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που θα
βγει πρώτη από την κληρωτίδα, εκτός από την περίπτωση ζευγαριού με ομάδες διαφορετικής
κατηγορίας οπότε γηπεδούχος είναι η ομάδα που ανήκει στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών
(χαμηλότερη).
Οι νικητές των αγώνων αυτών προκρίνονται στο Final 4.
Final 4 – Τελική Φάση: 20-21 Απριλίου 2019
Οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν θα χωριστούν με κλήρωση σε δύο ζευγάρια. Οι αγώνες
θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Απριλίου 2019.
Στη συνέχεια οι νικήτριες ομάδες των αγώνων αυτών (2 ομάδες) θα δώσουν αγώνα την Κυριακή
21 Απριλίου 2019 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.
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