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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 αρ ανακοινώνοςμε παπακάηω ηον ηπόπο διεξαγωγήρ ηων αγώνων 

ηηρ Δ ΄ και  Ε ΄ Φάζηρ Κςπέλλος ηηρ Ένωζήρ μαρ :  

 

Δ ‘  ΦΑΗ ΚΤΠΕΛΛΟΤ 

  Οι οκηώ (8) ομάδερ πος πποκπίνονηαι από ηη Γ ΄ Φάζηρ 

Κςπέλλος θα αγωνιζθούν με ηο ζύζηημα ηων διπλών ζςνανηήζεων.  

Θα διεξασθεί κλήπωζη ώζηε να σωπιζθούν ζε ηέζζεπα (4) ζεύγη 

και ηο κάθε ζεύγορ θα αγωνιζθεί ζε διπλούρ αγώνερ (ενηόρ - 

εκηόρ).  

Ο ππώηορ αγώναρ θα διεξασθεί ζηο γήπεδο ηηρ ομάδαρ πος 

κληπώνεηαι ππώηη και ο δεύηεπορ ζηο γήπεδο ηηρ ανηίπαληρ 

ομάδαρ. 

Η καλύηεπη ομάδα από κάθε ζεύγορ πος πποκύπηει από ηο ζύνολο 

ηων δύο αγώνων ζύμθωνα με ηο άπθπο 20 ηος Κ.Α.Π. πποκπίνεηαι 

ζηην Ε ΄ θάζη Κςπέλλος.   

ύνολο ομάδων πος θα πποκπιθούν ζηην Ε ΄ Φάζη (ημιηελικοί) 

ηέζζεπιρ (4) ομάδερ. 

 

Ε ‘  ΦΑΗ ΚΤΠΕΛΛΟΤ (ΗΜΙΣΕΛΙΚΟΙ) 

Οι ηέζζεπιρ (4) ομάδερ πος πποκπίνονηαι από ηη Δ ΄ Φάζηρ 

Κςπέλλος θα αγωνιζθούν με ηο ζύζηημα ηων διπλών ζςνανηήζεων.  

Θα διεξασθεί κλήπωζη ώζηε να σωπιζθούν ζε δύο (2) ζεύγη και ηο 

κάθε ζεύγορ θα αγωνιζθεί ζε διπλούρ αγώνερ (ενηόρ - εκηόρ).  

Ο ππώηορ αγώναρ θα διεξασθεί ζηο γήπεδο ηηρ ομάδαρ πος 

κληπώνεηαι ππώηη και ο δεύηεπορ ζηο γήπεδο ηηρ ανηίπαληρ 

ομάδαρ. 

Η καλύηεπη ομάδα από κάθε ζεύγορ πος πποκύπηει από ηο ζύνολο 

ηων δύο αγώνων ζύμθωνα με ηο άπθπο 20 ηος Κ.Α.Π. πποκπίνεηαι 

ζηον Σελικό αγώνα Κςπέλλος ηηρ Ένωζήρ μαρ πεπιόδος 2018-2019.   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΑΓΩΝΩΝ  

Δ ΄ ΦΑΗ ΚΤΠΕΛΛΟΤ  : 23.01.2019 και 06.02.2019 

 

Ε ΄ ΦΑΗ ΚΤΠΕΛΛΟΤ  : 20.02.2019 και 06.03.2019 

 

ΣΕΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΚΤΠΕΛΛΟΤ :  Η ημεπομηνία διεξαγωγήρ ηος θα ζαρ 

ανακοινωθεί με νεόηεπη απόθαζη ηηρ Ε.Ε. ηηρ Ε.Π.. Δπάμαρ. 

 

Η κλήπωζη ηηρ Δ ΄ & Ε ΄ Φάζηρ Κςπέλλος θα ππαγμαηοποιηθεί 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 11.01.2019 και ώπα 18.30 ζηα γπαθεία ηηρ Ε.Π.. 

Δπάμαρ. 

Ε.Π.. ΔΡΑΜΑ 
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