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Αριθ.πρωτ. 5613

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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 Γυναικών (αριθ.πρωτ. 4856/3.10.2018), με
απόφαση της Ε.Ε./Ε.Ο.ΠΕ. (αριθ. Πρακτικού 86/8.11.2018), τα άρθρα 4 και 18 της Ειδικής
Προκήρυξης του Κυπέλλου συμπληρώνονται όπως παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 4ο:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Α’ Φάση: δεν θα διεξαχθεί και οι ομάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών που δήλωσαν
συμμετοχή (ΑΕ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ, ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ,
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ, ΑΣ ΝΗΡΕΑΣ, ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) προκρίνονται στην
Β’ Φάση.
Β’ Φάση: από 16 έως 30/1/2019
Συμμετέχουν οι επτά ομάδες της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών και οι πέντε ομάδες της Pre
League Γυναικών, που δήλωσαν συμμετοχή. Οι ομάδες χωρίζονται με βάση την
Ένωση/Περιφέρεια που ανήκουν σε δύο ζώνες:
Α’ Ζώνη: συμπεριλαμβάνονται ομάδες που ανήκουν γεωγραφικά στην ΕΣΠΑΑΑ (ΑΕ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ, ΖΗΡΙΝΕΙΟΣ ΑΟΝ, ΑΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ), ΕΣΠΕΔΑ
(ΟΦΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ), ΕΣΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) και ΤΕ Χίου
(ΑΣ ΝΗΡΕΑΣ)
Β’ Ζώνη: συμπεριλαμβάνονται οι ομάδες που ανήκουν γεωγραφικά στην ΕΠΕΣ Θεσ/νίκης (ΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ, ΜΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ, ΠΑΟΚ, ΕΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΑΝΘ)
1η αγωνιστική: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
Από τις ομάδες της Α’ Ζώνης με κλήρωση θα προκριθεί μία (1) ομάδα στην 2 η αγωνιστική. Οι
υπόλοιπες ομάδες θα χωριστούν με κλήρωση σε τρία (3) ζευγάρια, με τον περιορισμό ότι η ομάδα
της TE Χίου (ΑΣ ΝΗΡΕΑΣ) δεν θα αγωνιστεί με την ομάδα της ΕΣΠΕ Πελοποννήσου (ΑΠΟΛΛΩΝ
Καλαμάτας) και αντίστροφα. Γηπεδούχος είναι η ομάδα που θα βγει πρώτη από την κληρωτίδα
./.

-2εκτός από την περίπτωση ζευγαριού με ομάδες διαφορετικής κατηγορίας οπότε γηπεδούχος είναι
η ομάδα που ανήκει στην Α2 Εθνική κατηγορία Γυναικών (χαμηλότερη).
Οι νικητές των αγώνων αυτών προκρίνονται στην 2η αγωνιστική.
Από τις ομάδες της Β’ Ζώνης με κλήρωση θα προκριθούν τρεις (3) ομάδες στην 2η αγωνιστική.
Οι υπόλοιπες δύο ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους. Σε περίπτωση που οι δύο ομάδες ανήκουν
στην ίδια κατηγορία για τον καθορισμό της έδρας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.
Ο νικητής του αγώνα θα προκριθεί στην 2η αγωνιστική.
2η αγωνιστική: Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019
Οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν από την Α’ Ζώνη με κλήρωση θα χωριστούν σε δύο (2)
ζευγάρια, με τον περιορισμό ότι εφόσον έχουν προκριθεί ο ΑΣ ΝΗΡΕΑΣ και ο ΑΠΟΛΛΩΝ
Καλαμάτας δεν θα παίξουν 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 Γυναικών (χαμηλότερη).
Οι νικητές των αγώνων θα προκριθούν στην Γ’ Φάση.
Οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν από την Β’ Ζώνη με κλήρωση θα χωριστούν σε δύο (2)
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 Γυναικών (χαμηλότερη).
Οι νικητές των αγώνων θα προκριθούν στην Γ’ Φάση.
Γ’ Φάση: από 20/2/2019 έως 7/4/2019
Συμμετέχουν οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν από την Β’ Φάση (2 από την Α’ Ζώνη και 2
από την Β’ Ζώνη) και οι δώδεκα (12) ομάδες της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών που δήλωσαν
συμμετοχή.
1η αγωνιστική: Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
Οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν από την Β’ Φάση και οι δώδεκα (12) ομάδες της Α1
Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών που δήλωσαν συμμετοχή θα χωριστούν με κλήρωση σε οκτώ (8)
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 χαμηλότερη κατηγορία.
Οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στην 2η αγωνιστική.
2η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019
Οι οκτώ (8) ομάδες που προκρίθηκαν από την 1η αγωνιστική 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 χαμηλότερη κατηγορία.
Οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στο Final 4.
Final 4 – Τελική Φάση: 6-7 Απριλίου 2019
Οι τέσσερις (4) ομάδες που προκρίθηκαν θα χωριστούν με κλήρωση σε δύο ζευγάρια. Οι αγώνες
θα διεξαχθούν το Σάββατο 6 Απριλίου 2019.

./.

-3Στη συνέχεια οι νικήτριες ομάδες των αγώνων αυτών (2 ομάδες) θα δώσουν αγώνα την Κυριακή
7 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.
ΑΡΘΡΟ 18ο :

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Κυπελλούχος ομάδα θα συμμετάσχει στο CEV Cup.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Καραμπέτσος

Νεκτάριος Χαλβατζής

