
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ηράκλειο 14/09/2021 

                                                                     Αρ.  πρωτ.: 073 
                        

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΚΤΠΕΛΛΟΤ ΚΡΗΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2021 - 2022 

ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ιςχύοντοσ αθλητικού Νόμου, του Καταςτατικού τησ Ε.ΚΑ..Κ., τησ ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 2021–2022 τησ Ε.ΚΑ..Κ., των Κανονιςμών τησ Ε.Ο.Κ. και τησ ΓΕΝΙΚΗ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 2021-2022 τησ Ε.Ο.Κ. 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
το Κύπελλο Κρότησ Ανδρών αγωνιςτικόσ περιόδου 2021-2022, με τουσ παρακϊτω όρουσ: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΩΜΑΣΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο κύπελλο ϋχουν τα ςωματεύα τησ δύναμησ τησ Ε.ΚΑ..Κ. και τηρούν τουσ όρουσ που 
αναφϋρονται ςτη Γενικό Προκόρυξη περιόδου 2021-2022. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΚΛΗΡΩΕΙ – ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Η κλήρωςη των αγώνων θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 16/9/2021 και ώρα 18.00 ςτα γραφεία τησ Ένωςησ, 
παρουςία εκπροςώπων των ςωματείων (οδόσ πύρου Μουςτακλή, κλειςτό γυμναςτήριο Λίντο).   

 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΤΠΕΛΛΟΤ 

Α’ Υάςη :  
Σα ςωματεύα που ϋχουν δηλώςει και δικαιούνται ςυμμετοχόσ ςτο Κύπελλο εύναι : 1) Γ ΕΡΓΟΣΕΛΗ, 2) ΦΑΝΙΑ BC, 3) 
ΑΟ ΚΤΔΩΝ, 4) ΡΕΘΤΜΝΟ BC , 5) ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΣΟ, 6) AOK IΕΡΑΠΕΣΡΑ, 7) ΟΑΦ, 8)ΑΚ. ΡΕΘΤΜΝΟΤ, 9) ΓΑ ΜΕΑΡΑ, 
10) ΑΟ ΔΕΙΛΙΝΟ, 11) ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ, 12) ΑΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ, θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ ςε αγώνεσ νοκ αουτ 
(knockout), ςύμφωνα με την κλόρωςη και το πρόγραμμα που θα καταρτιςτεύ.  
 

Β’ Υάςη :  
τη Υϊςη αυτό προκρύνονται οι νικητϋσ τησ Α’ φϊςησ και θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ όπωσ παρακϊτω:  
Νικητήσ 1-Νικητήσ 2 (1) 
Νικητήσ 3-Νικητήσ 4 (2) 
Νικητήσ 5-Νικητήσ 6 (3) 
 

Γ’ Υάςη :  
τη Υϊςη αυτό προκρύνονται οι νικότριεσ ομϊδεσ τησ Β’ φϊςησ και θα ςυναντηθούν μεταξύ τουσ όπωσ παρακϊτω:  
Νικητήσ 1-Νικητήσ 2 (4) 
Νικητήσ 3- προκρίνεται ςτη Δ’ φάςη άνευ αγώνοσ (5) 
 

Δ’ Υάςη :  
τον τελικό θα ςυναντηθούν οι νικητϋσ των ζευγαριών (4) και (5) και Κυπελλούχοσ Κρήτησ ανακηρύςςεται η 
νικήτρια ομάδα. 
 
Η έναρξη των αγώνων του Κυπέλλου θα γίνει το άββατο 25/9/2021  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΜΟΙΒΕ ΔΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΚΡΙΣΩΝ 
 

Σα γηπεδούχα ςωματεία θα καταβάλουν τα έξοδα διαιτητών – κριτών αποκλειςτικά πριν την έναρξη του αγώνα, 
αλλιώσ δεν θα διεξάγεται ο αντίςτοιχοσ αγώνασ και θα μηδενίζεται το ςωματείο. ε περύπτωςη που για κϊποιο 
λόγο δεν διεξαχθεύ ο αγώνασ εύτε για μη προςϋλευςη του ενόσ ςωματεύου, εύτε για οποιοδόποτε ϊλλο λόγο και οι 
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διαιτητϋσ και κριτϋσ εύναι παρόντεσ, αφού δεν ϋχουν ειδοποιηθεύ τουλϊχιςτον μια μϋρα νωρύτερα για την αναβολό 
αυτό τότε θα πρϋπει το υπαύτιο ωματεύο να καταβϊλει όλα τα ϋξοδα του αγώνα που δεν ϋγινε ςτον αμϋςωσ 
επόμενο αγώνα του ωματεύου διαφορετικϊ δεν θα διεξϊγεται. Εφόςον οριςμένοσ διαιτητήσ ή κριτήσ δεν 
προςέλθει εγκαίρωσ ςτον αγώνα δεν θα αμείβεται. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΓΕΝΙΚΑ 
Για κϊθε θϋμα που θα προκύψει κατϊ τη διεξαγωγό του Κυπϋλλου που δεν προβλϋπεται από τουσ Κανονιςμούσ τησ 
Ε.Ο.Κ. και δεν καθορύζεται από τη παρούςα προκόρυξη, καθώσ και για κϊθε αςϊφεια που χρειϊζεται αποςαφόνιςη 
και για τη ςυμπλόρωςη τυχόν κενών που θα εμφανιςτούν κατϊ την εφαρμογό των διατϊξεων, η αρμοδιότητα 
ρύθμιςησ ανόκει ςτο Δ.. τησ Ε.ΚΑ..Κ. μετϊ από ςχετικό πρόταςη τησ Ε.Π. 
 Οι αποφϊςεισ αυτϋσ του Δ.. τησ Ε.ΚΑ..Κ. ϋχουν την αυτό ιςχύ με τισ διατϊξεισ που διαςαφηνύζουν ό 
ςυμπληρώνουν και εύναι ϊμεςα εφαρμόςιμεσ. 

 

 
  

      Ο Πρόεδροσ               Ο Γεν. Γραμματϋασ    

                  
                   Μαρκϊκησ Φαρϊλαμποσ                        Κανϊκησ  Μιχαόλ  

 
 

 


