
 

 

 
 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 21 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/11/2022 
ΠΡΟΣ: Αθλητικά Σωματεία μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εδαφοσφαίρισης 

ΘΕΜΑ:  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2022-2023 

 

Από την  Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης 

προκηρύσσεται το  
 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  2022-2023  

 
με τους παρακάτω όρους και διατάξεις: 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 – 1η αγωνιστική 17-18/12/2022 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ 

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.ΕΔ. που τηρούν όλες τις προδιαγραφές. 

 ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 

 Τετ-α-τετ 

 Ντουμπλέτες 

 Τριπλέτες 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Όλες οι ηλικίες 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

Κάθε σύλλογος μπορεί να δηλώσει μέχρι 10 άτομα (6 συν 4 αναπληρωματικοί) σε κάθε αγωνιστική 

Καμιά ομάδα δεν μπορεί να συμμετέχει με λιγότερους από 6 αθλητές/τριες στην κάθε αγωνιστική  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2022-2023 



 

 

ΟΜΙΛΟΙ 

Οι διασυλλογικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε δυο ομίλους παράλληλους. 

Βόρειος όμιλος που περιλαμβάνει τα σωματεία της Πρέβεζας, της Λευκάδας, των Ιωαννίνων, της Κέρκυρας 

Νότιος Όμιλος που περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα σωματεία  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δηλώσεις συμμετοχής των συλλόγων θα πρέπει να γίνουν έως την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022  ώρα 
20:00 στη γραμματεία secretary@hpf.gr .   

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΡΙΕΣ 

Για κάθε διευκρίνιση ή απορία επικοινωνήστε στο info@hpf.gr και στο 6972698990 (κ. Χρονόπουλος) 

  

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: 

1. Υπεύθυνη για την επιμέλεια και οργάνωση του Διασυλλογικού κυπέλλου Ελλάδας είναι η Ελληνική 

Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης 

2. Όλες οι συμμετοχές των σωματείων πρέπει να δηλωθούν στην Ελληνική Ομοσπονδία 

Εδαφοσφαίρισης. 

3. Όλα τα γήπεδα πρέπει να είναι αριθμημένα σε διαστάσεις από 3,5 x 12 έως 4 x 15 μέτρων. 

4. Οι σύλλογοι οφείλουν να παρουσιάσουν τα γήπεδα που θέλουν να αγωνιστούν για τους εντός 

έδρας αγώνες στην Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης., η οποία οφείλει να εγκρίνει τη 

καταλληλόλητα των γηπέδων για να διεξαχθούν σε αυτά αγώνες για το διασυλλογικό. 

5. Εφόσον ένας σύλλογος δεν έχει γήπεδα ή κριθούν ακατάλληλα τα γήπεδα του από την Ελληνική 

Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης., τότε θα προταθούν στο συγκεκριμένο σύλλογο εναλλακτικά 

γήπεδα προς επιλογή για τους εντός έδρας αγώνες του. 

6. Τα γήπεδα οριοθετούνται από λεπτό σπάγκο με ευθύνη του συλλόγου που φιλοξενεί την εκάστοτε 

αγωνιστική. 

7. Όλα τα γήπεδα οφείλουν να έχουν πίνακες σκορ για σημείωση πόντων κατά την διάρκεια του 

αγώνα με ευθύνη του συλλόγου που φιλοξενεί την εκάστοτε αγωνιστική. 

8. Εφόσον ο σύλλογος που φιλοξενεί αγωνιστική δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τα 

γήπεδα, μπορεί να απευθυνθεί στην Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης για να του δανείσει. 

9. Ο γηπεδούχος σύλλογος είναι υπεύθυνος για την ομαλή φιλοξενία της αντίπαλης ομάδας και για 

την οργάνωση της αγωνιστικής. 
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ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΚΤΩΝ 

1. Οι παίκτες της ίδιας ομάδας πρέπει να έχουν ομοιόμορφη ενδυμασία. Δεν επιτρέπεται παίκτες να 

μην φοράνε φανέλες ενώ αγωνίζονται, καθώς επίσης δεν επιτρέπεται παίκτες να φοράνε 

σανδάλια η παρόμοια ανοιχτά παπούτσια. 

2. Δεν επιτρέπεται η χρήση Κινέζικων μπούλων στο διασυλλογικό. Εφόσον ένας παίκτης δεν διαθέτει 

τις απαραίτητες μπούλες μπορεί να απευθυνθεί στο σωματείο του για να του δανειστούν. 

3. Την ώρα των αγώνων δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Σε 

τέτοια περίπτωση και μέσω προειδοποίησης στον αρχηγό της ομάδας, πρέπει άμεσα να 

σταματήσει η χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση η ομάδα χάνει τον αγώνα. 

4. Η Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη ενημέρωση των 

υπευθύνων των σωματείων. Οι υπεύθυνοι των σωματείων με την σειρά τους, έχουν την ευθύνη 

ενημέρωσης των αθλητών/τριών του συλλόγου τους. Οφείλουν συνεπώς να παρακολουθούν τις 

ανακοινώσεις και πριν και κατά την διάρκεια του διασυλλογικού κυπέλου Ελλάδος και να 

ενημερώνουν τους αθλητές τους αντίστοιχα. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ: 

 Το διασυλλογικό κύπελλο Ελλάδος διεξάγεται σε πολλαπλές αγωνιστικές. Ο αριθμός των 

αγωνιστικών καθορίζεται από τον τελικό αριθμό των συλλόγων που θα δηλώσουν συμμετοχή. 

 Η αγωνιστική περίοδος για το διασυλλογικό διαρκεί από τον Δεκέμβριο 2022 μέχρι και τον Απρίλιο 

2023. 

 Οι αγώνες θα διεξάγονται τα Σαββατοκύριακα. Σε περίπτωση που οι σύλλογοι αποφασίσουν από 

κοινού κάποια άλλη μέρα για τη διεξαγωγή των αγώνων οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα την 

ΕΟΕΔ 

 Η κλήρωση των αγώνων θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής των 

συλλόγων στο διασυλλογικό.  

  Οι ομάδες της επαρχίας θα παίξουν διπλές αναμετρήσεις (δυο φορές με τον ίδιο αντίπαλο, εντός 

και εκτός), ενώ της Αθήνας μονές 

 Εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων συλλόγων είναι ζυγός, κάθε σύλλογος θα αγωνιστεί ίσες 

φορές γηπεδούχος και φιλοξενούμενος. Σε περίπτωση μονού αριθμού συμμετοχών, το αν θα γίνει 

εντός ή εκτός έδρας ο τελευταίος αγώνας θα κριθεί με κλήρωση. 

 Όλα τα σκορ πρέπει να καταγράφονται αμέσως μετά την λήξη όλων των αγώνων και να 

υπογράφονται και από τις δυο ομάδες. 

 Τα τελικά και συνολικά αποτελέσματα πρέπει να δηλώνονται και από τους δύο συλλόγους μετά το 

τέλος κάθε αγωνιστικής στην Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης στο admin@hpf.gr  

mailto:admin@hpf.gr


 

 

ΑΓΩΝΕΣ: 

 Κάθε αγωνιστική παίζεται με 6-10 (τέσσερις αναπληρωματικοί) παίκτες που αγωνίζονται σε 3 

αγωνίσματα 

 Οι σύλλογοι παίζουν τα εξής αγωνίσματα κάθε αγωνιστική: 

1. Το αγώνισμα Τετ-Α-Τετ όπου παίζονται έξι (6) αγώνες  με 6 αθλητές/τριες από το κάθε 

σύλλογο 

2. Το αγώνισμα Ντουμπλέτες όπου παίζονται τρεις (3) αγώνες παράλληλα με 3 ντουμπλέτες 

από κάθε σύλλογο 

3. Το αγώνισμα Τριπλέτες όπου παίζονται δυο (2) αγώνες παράλληλα με 2 τριπλέτες από 

κάθε σύλλογο 

 Κάθε νικητήριο παιχνίδι δίνει συγκεκριμένους πόντους στη νικήτρια ομάδα: 2 πόντοι για κάθε νίκη 

στο Τετ-Α-Τετ, 3 πόντοι για κάθε νίκη στις ντουμπλέτες και 5 πόντοι για κάθε νίκη στις τριπλέτες. 

Το σύνολο των πόντων όλων των αγωνισμάτων είναι 31 και αναλύεται ως εξής : 

1. 6 αγώνες τετ-α-τετ επί 2 πόντους (σύνολο 12) 

2. 3 αγώνες ντουμπλέτες επί 3 πόντους (σύνολο 9) 

3. 2 αγώνες τριπλέτες επί 5 πόντους (σύνολο 10) 

        Σε περίπτωση που μια ομάδα εμφανιστεί στο γήπεδο με λιγότερους από 6 αθλητές η αντίπαλη       

ομάδα θα πάρει τους πόντους στα αντίστοιχα αγωνίσματα που δεν πραγματοποιήθηκαν σαν να τα 

κέρδισε. 

 Νικήτρια ομάδα της αγωνιστικής κηρύσσεται η ομάδα που θα συλλέξει, μετά το πέρας όλων των 

αγώνων, τους περισσότερους πόντους. 

 Κάθε αγωνιστική, ο νικητής σύλλογος λαμβάνει έναν (1) βαθμό ενώ η ηττημένος μηδέν (0). 

 Μετά το πέρας όλων των αγωνιστικών, ο σύλλογος με τους περισσότερους βαθμούς κηρύσσεται 

πρώτος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων συλλόγων, οι σύλλογοι  κατατάσσονται με 

πρώτο κριτήριο τα αποτελέσματα των μεταξύ των αγώνων, και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, 

από το σύνολο διαφοράς των πόντων που έχουν συγκεντρώσει σε όλες τις αγωνιστικές τους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: 

 Το διασυλλογικό θα βγάλει αρχικά έναν κυπελλούχο νοτίου και έναν βορείου Ελλάδος (εφόσον 

υπάρξει συμμέτοχη τουλάχιστον τριών (3) ομάδων από την βόρεια Ελλάδα) 

 Οι πρωταθλητές των δυο περιοχών θα ορίσουν μια συνάντηση στην Αθήνα που θα κρίνει τον 

σύλλογο κυπελλούχο Ελλάδος 2022. 

 



 

 

ΣΥΜΕΤΟΧΗ: 

 Ο σύλλογοι εκπροσωπούνται από 6 έως 10 παίκτες (4 αναπληρωματικοί) 

 Κάθε σύλλογος μπορεί να αλλάξει την σύνθεση των παικτών του σε κάθε αγωνιστική 

 Οι παίκτες που εκπροσωπούν τον σύλλογο στην κάθε αγωνιστική πρέπει να δηλωθούν στην 

Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης στο http://registrations.hpf.gr έως την ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 22:00 πριν την αγωνιστική. Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση μετά την κλήρωση. 

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ: 

 Οι ομάδες μπορούν να έχουν γυναίκες και άνδρες ή μόνο γυναίκες ή μόνο άνδρες 

 Όλες οι ομάδες πρέπει να δηλώσουν έναν αρχηγό. Ο αρχηγός μπορεί να είναι παίκτης ή μέλος του 

σωματείου που αγωνίζεται. 

 Οι σύλλογοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι τέσσερις αναπληρωματικούς σε κάθε αγωνιστική. Αυτοί 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Τετ-Α-Τετ μόνο σε περίπτωση που κάποιος/α δεν μπορεί να 

παρευρεθεί στον αγωνιστικό χώρο την ημέρα των αγώνων και όχι να γίνουν αλλαγή στη διάρκεια. 

Στις ντουμπλέτες και στις τριπλέτες μπορεί να γίνει μια αλλαγή παίχτη κατά την διάρκεια κάθε 

αγώνα. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει αλλαγή γυναίκας με άντρα. 

 Για τη πραγματοποίηση μιας αλλαγής πρέπει να πληροφορήσει ο αρχηγός της ομάδας, τον αρχηγό 

της αντίπαλης ομάδας. Οι αλλαγές αναπληρωματικών γίνονται κατά την διάρκεια του αγώνα αλλά 

στο τέλος ενός γύρου παιχνιδιού όταν έχουν παίξει όλοι οι παίκτες τις μπούλες τους. 

 Πριν την εκκίνηση κάθε αγωνίσματος οι ομάδες δηλώνουν τις συνθέσεις τους και τους αθλητές 

που αγωνίζονται. Οι γυναίκες μπαίνουν πρώτες στις λίστες και η ομάδα τους τοποθετείται   

αντίπαλη με την αντίστοιχη πρώτη ομάδα στη λίστα του αντιπάλου συλλόγου. Οι υπόλοιπες 

ομάδες μπαίνουν σε κλήρωση για το ποιες θα βρεθούν αντιμέτωπες. Εφόσον μια ομάδα 

παρουσιάζει και 2η ,3η ,4η... γυναίκα στις ομάδες τους, έχει το δικαίωμα να επιλέξει  ποια ομάδα 

που μετέχει γυναίκα θα είναι πρώτη στη λίστα της. 

 Μετά την έναρξη του διασυλλογικού δεν επιτρέπονται προσθήκες σε παίκτες που έγιναν 

μεταγραφή. Οι μεταγραφές μπορούν να μετέχουν κανονικά στο διασυλλογικό από την επόμενη 

αγωνιστική περίοδο.  

 Υπήκοοι άλλων χωρών μπορούν να μετέχουν στο διασυλλογικό κύπελο Ελλάδος εφόσον είναι 

αθλητές εγγεγραμμένοι σε σωματείο μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εδαφοσφαίρισης. 
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ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ: 

Λόγω έλλειψης διαιτητών σε όλη την Ελλάδα και δυσκολίας εύρεσης εθελοντών διαιτητών στη δεδομένη 

στιγμή, η Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης δεν δύναται να παρέχει διαιτητές  στις αγωνιστικές του 

διασυλλογικού. Οι ομάδες καλούνται να συμφωνήσουν μεταξύ τους και να ορίσουν εθελοντή διαιτητή  

κοινής αποδοχής και να τον γνωστοποιήσουν στην ΕΟΕΔ τέσσερις ημέρες πριν τους αγώνες. Σε αντίθετη 

περίπτωση η ΕΟΕΔ θα ορίσει παρατηρητή αγώνα.  

Οι ομάδες που για οποιονδήποτε λόγο αρνηθούν να παίξουν κάποιο αγώνα, δηλώσουν όνομα αθλητή που 

δεν είναι παρών και τον αντικαταστήσουν με αθλητή που δεν έχει δελτίο, επιδείξουν ανάρμοστη ή 

αντιαθλητική συμπεριφορά θα χάνουν την αγωνιστική και ενδέχεται να υποστούν και περαιτέρω 

κυρώσεις. Αν κάποια ομάδα αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο τότε αποβάλλεται από τη συνέχεια του 

διασυλλογικού 

Παρακαλούνται όλα τα σωματεία να ενημερώσουν τους παίκτες  τους για τους κανονισμούς του πετάνκ. 

Ανάρμοστη συμπεριφορά προς παίκτες, διαιτητές, οργανωτές, γραμματεία, φιλάθλους κ.α. μπορεί να 

οδηγήσει στον άμεσο αποκλεισμό από τις διοργανώσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εδαφοσφαίρισης 

παικτών ή ακόμα και ολόκληρων των ομάδων. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημερομηνία, 
τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής του Διασυλλογικού σε περίπτωση σημαντικών προβλημάτων. 

Περαιτέρω πληροφορίες και βελτιώσεις σχετικά με τη διοργάνωση, θα ανακοινώνονται συνέχεια με τις 
νέες πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες οφείλουν  να παρακολουθούν συνέχεια την ενημέρωση της 
προκήρυξης, μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης. 
 

 
Με εκτίμηση 

Για το ΔΣ 

 

 
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Κωνσταντίνος Χρονόπουλος Αλεξάνδρα Σούρμπη 


