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Μαρούσι, 7 Μαρτίου 2022 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Αγωνιστικής Περιόδου 2021 - 2022 
 

 

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 2021-2022 με αριθ. πρωτ. 

2582/17.6.2021, της Ειδικής Προκήρυξης του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών (αριθ.πρωτ. 

4735/9.11.2021) και των Συμπληρωματικών Ειδικών Προκηρύξεων του Κυπέλλου Ελλάδας 

Γυναικών (αριθ.πρωτ. 5105/6.12.2021, 140/17.1.2022 και 187/19.1.2022), με απόφαση του 

Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. της  7/3/2022 (αριθ.πρακτικού 46), το άρθρο 11 συμπληρώνεται όπως παρακάτω: 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

στ) Εάν σε μία ομάδα που βρίσκεται σε «αυξημένη ενεργητική επιτήρηση», όπως αυτή 

προβλέπεται στις «Επικαιροποιημένες οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχων COVID-19 και για 

τη διαχείριση κρούσματος στον αθλητισμό» της ΓΓΑ: 

1. Εντοπιστούν 4 ή περισσότερα νέα κρούσματα σε αθλήτριες κατά τους δύο τελευταίους 

ελέγχους πριν τον αγώνα (αθροιστικά) της Β’ Φάσης του Κυπέλλου, τότε η ομάδα δεν 

μπορεί να αγωνιστεί και χάνει τον αγώνα αυτόν με 0-3 σετ και 0-75 πόντους (απώλεια 

αγώνα), με σχετική απόφαση της διοργανώτριας και η ομάδα αποκλείεται από τους 

υπόλοιπους αγώνες του Κυπέλλου. Εάν αυτό συμβαίνει και στις δύο διαγωνιζόμενες 

ομάδες, τότε και οι δύο ομάδες δεν θα πάρουν κανένα βαθμό (0-0 σετ, 0-0 πόντοι και 

αποκλείονται από τους υπόλοιπους αγώνες του Κυπέλλου. 

2. Με εξαίρεση τους αγώνες του Final 4, εντοπιστούν 4 ή περισσότερα νέα κρούσματα σε 

αθλήτριες κατά τους δύο τελευταίους ελέγχους πριν τον αγώνα (αθροιστικά) της Γ’ 

Φάσης του Κυπέλλου, τότε ο αγώνας αναβάλλεται και ορίζεται σε νέα ημερομηνία. 

3. Με εξαίρεση του αγώνες του Final 4, εντοπιστούν 5 ή περισσότερα νέα κρούσματα ή 

περισσότερα σε αθλήτριες σε δύο διαδοχικούς ελέγχους (αθροιστικά), τότε 

αναστέλλονται οι ομαδικές προπονήσεις για 5 ημέρες (συνεχίζεται η ατομική άθληση). 

Ο αγώνας της ομάδας που έχει οριστεί να διεξαχθεί κατά το χρόνο της αναστολής των 

προπονήσεων, αναβάλλεται και ορίζεται σε νέα ημερομηνία. 

4.   Σε περίπτωση που εντοπιστούν 4 ή περισσότερα νέα κρούσματα σε αθλήτριες κατά τους 

δύο τελευταίους ελέγχους πριν την έναρξη του Final 4 (Ημιτελικός αγώνας), η ομάδα 

αυτή αποκλείεται από τη διοργάνωση. 
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5.  Σε περίπτωση που εντοπιστούν 4 ή περισσότερα νέα κρούσματα σε αθλήτριες κατά 

πιθανό έκτακτο έλεγχο πριν την έναρξη του Τελικού Αγώνα του Final 4 (Τελικός 

αγώνας), ο αγώνας αναβάλλεται και ορίζεται σε νέα ημερομηνία. 

  

 

 

 

 

                   Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας 

 

            Γιώργος Καραμπέτσος                                                     Νεκτάριος Χαλβατζής 
 

 


