
Μικρά και Ενδιαφέροντα...

■  Με ήττα με 1-0 άνοιξε η αυλαία 
του Πρωταθλήματος Προπαίδων 
της Ε.Π.Ο. για τη Μικτή μας 
Ομάδα. Νικήτρια η ομάδα της 
Ζακύνθου παρά το γεγονός ότι 
μεταξύ των δύο ομάδων δεν 
υπήρχε διαφορά.

■ Γνώμονας για τον ορισμό 
της διαιτητικής τετράδος στον 
τελικό του Κυπέλλου εκτός της 
αξίας, υπήρξε και η συμμετοχή 
στις εβδομαδιαίες μορφωτικές 
συγκεντρώσεις που διοργανώνει 
η Ε.Δ./Ε.Π.Σ.Κ.Ι. στις αίθουσες 
του Σ.Δ.Π.Κ.Ι. κάθε Δευτέρα.

■ Σεμινάριο για τους διαιτητές 
του Τοπικού Συνδέσμου θα 
γίνει με διοργανωτή την Ε.Δ./
Ε.Π.Σ.Κ.Ι. στο Ενωσιακό Κέντρο 
στα Φαρακλάτα.Αναμένεται ο 
ορισμός της ημερομηνίας.

■ Με δοδομένο ότι στην Α’ 
Κατηγορία οι ομάδες θα μετέχουν, 
έχοντας και ομάδα στο ...   σελ.2
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ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΕΠΣΚΙ 2012-2013 
Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 

Π.Α.Ο.ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (α.μ.ΕΠΟ 99)

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ. 
Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνεται ότι οι 

διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, παρατηρητές 

και εκπαιδευτές διαιτησίας όλων των 

Εθνικών κατηγοριών (αξιολογημένοι την 

αγωνιστική περίοδο 2012-2013), που θα 

συμμετάσχουν στο σεμινάριο αγωνιστικής 

περιόδου 2013-2014, υποχρεούνται 

να υποβάλλουν σχετική αίτηση (με 

ταυτόχρονη κοινοποίηση στην Επιτροπή 

Διαιτησίας της Ένωσής τους) στο fax 

210 9359666, αποκλειστικά και μόνο στις 

παρακάτω ημερομηνίες:

 - Διαιτητές Football League-2 και 
Δ΄ Εθνικής, από 22 Απριλίου έως 26 
Απριλίου 2013. 
 - Βοηθοί διαιτητές Football League-2, 
από 7 Μαΐου έως 10 Μαΐου 2013. 
 - Παρατηρητές Football League-2 
και Δ΄ Εθνικής, από 13 Μαΐου έως 17 
Μαΐου 2013.
 - Διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, 
παρατηρητές διαιτησίας Football 
League, από 20 Μαΐου έως 24 Μαΐου 
2013.
 - Διαιτητές, βοηθοί διαιτητές, 
παρατηρητές διαιτησίας Super 
League, από 27 Μαΐου έως 31 Μαΐου 
2013.
 - Οι εκπαιδευτές θα υποβάλουν αίτηση 
στη ίδια χρονική προθεσμία που θα 
υποβάλλουν και ως παρατηρητές.
 - Όσοι είναι μόνο εκπαιδευτές θα 
υποβάλλουν αίτηση από 29 Απριλίου 
έως  1 Μαΐου 2013.
Σημειώσεις 

1. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν και 

όσοι συμμετείχαν στο σεμινάριο περιόδου 

2012-2013 και απέτυχαν σε γραπτές ή 

αγωνιστικές δοκιμασίες.

2. Υποψήφιοι νέοι παρατηρητές-

εκπαιδευτές, που δεν ανήκουν σε καμία 

κατηγορία, θα υποβάλλουν αίτηση από 15 

Απριλίου έως 18 Απριλίου 2013.

3. Το ποσό του παραβόλου που 

θα συνοδεύει την αίτηση του κάθε 

παρατηρητή-εκπαιδευτή καθώς και οι 

τράπεζες με τους σχετικούς λογαριασμούς 

κατάθεσης θα γνωστοποιηθούν από την 

ΚΕΔ/ΕΠΟ στις ΕΔ/ΕΠΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013
ΦΥΛΛΟ #4

ΤΟΠΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

“Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ”
Ποιοί κατέκτησαν το Κύπελλο και Πότε! 
Μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του 
θεσμού στην Ένωση Κεφαλληνίας - Ιθάκης. 
    σελ. 4
    

ΜΠΑΡΑΖ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ

“ΟΜΙΛΟΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ”
Η Νέα πρόταση της Ένωσής μας! Μετά 
την Ενωποίηση Γ’ - Δ’ και την αδυναμία 
να μετάσχουν στην Νέα Κατηγορία, 
ομάδες των νησιών μας!        σελ. 2-3

Τη Τετάρτη 27/03/2013 
τελέστηκε στο γήπεδο της 
ΕΠΣΚΙ στα Φαρακλάτα ο 32ος 
Τελικός της Ένωσής μας. Ο 
τελικός πραγματοποιήθηκε υπό 
το φως των προβολέων, με 
μεγάλη συμμετοχή κόσμου και 
με τη βοήθεια του καιρού που 
μας έκανε τη χάρη τελικά! Με 
σκορ 1-0 ο Παγκεφαλληνιακός, 
ιστορική ομάδα της Κεφαλονιάς 
με αριθμό μητρώου ΕΠΟ 99, 

είναι δηλαδή απο τα παλαιότερα 
σωματεία στην Ελλάδα, αφού 
ιδρύθηκε το 1923, κέρδισε το 
Κύπελλο απο την ομάδα της 
Λειβαθούς Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑ, η 
οποία είχε κατακτήσει το Κύπελλο 
πέρυσι για πρώτη φορά στην 
ιστορία της, κερδίζοντας τον Α.Ο. 
ΔΙΛΙΝΑΤΑ με 3-0. Το σωματείο 
Π.Α.Ο.ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ έχει 
μετάσχει ξανά στον τελικό του 
Κυπέλλου και κέρδισε το Κύπελλο 

στις περιόδους 1992-1993 και 
2001-2002, ενώ την περίοδο 
1998-1999 έχασε το Κύπελλο 
απο τον Α.Ο.Κ.Ι. με σκορ 1-2. 
Πριν την έναρξη του Τελικού 
ένας αγώνας μεταξύ των 
υποδομών των σωματείων έδωσε 
πανηγυρικό τόνο στη γιορτή του 
ποδοσφαίρου και τη δυνατότητα 
στους γονείς να καμαρώσουν 
τα μικρά τους αστέρια, αλλά και 
στους προπονητές των   σελ.2-3
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ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗθΗΚΕ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΝωΣΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟ Ε.Α.Κ./
Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 

ο Κυπελλούχος 2012-2013 Π.Α.Ο. ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ

Το Κύπελλο και τα μετάλλια 
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Μικρά και Ενδιαφέροντα

... Πρωτάθλημα Υποδομών της 
Ένωσής μας, έχουν αρχίσει να 
δείχνουν ιδιαίτερη κινητικότητα 
τα Σωματεία που μετέχουν στην 
Κατηγορία αυτή!

■   Εκλογές τον προηγούμενο  
μήνα είχε το Σωματείο ΠΑΟ 
ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ. 
Τώρα απέκτησε νέα διοίκηση, που 
είναι η εξής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χ.ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σ. ΓΑΛΙΔΗΣ 
ΤΑΜΙΑΣ: Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΜΕΛΗ: ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΚΟΝΔΑΚΗΣ,ΣΙΜΩΤΑΣ,
ΡΕΜΑΤΙΣΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ 
Τους Ευχόμαστε Καλή Δουλειά!

■ Εντυπωσιακή η παρουσία 
των μικρών του Πάγκε και της 
Εικοσιμίας στον αγώνα τους, 
πριν τον Τελικό του Κυπέλλου. 
Εισέπραξαν πολλά μπράβο και 
πολλά χειροκροτήματα, κατόπιν 
συνόδευσαν και τις ομάδες στον 
αγωνιστικό χώρο.
 
■  Επτά ποδοσφαιριστές 
κλήθηκαν απο τον Περιφερειακό 
προπονητή για τη συγκρότηση 
της Περιφερειακής Ομάδος, οι 
οποίοι είναι οι κάτωθι :

Κατηγορία Παίδων :
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΟΡΦΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Κατηγορία Νέων :
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Τις καλύτερες Ευχές μας σε 
όλους! 

       ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ε.Π.Ο. με αφορμή τον καταρτισμό 
των Ομίλων για τα μπαράζ των 
Πρωταθλητών των Ενώσεων, ο 
Πρόεδρος της ένωσής μας και μέλος 
του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. κατέθεσε πρόταση 
η οποία έγινε αποδεκτή απο το 
σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου, 
επειδή θεωρήθηκε δίκαια, ώστε απο 
την επόμενη αγωνιστική περίοδο 
να καταρτιστεί όμιλος στον οποίο 
θα μετέχουν οι Πρωταθλητές των 
Ενώσεων του Ιονίου.
Σήμερα τα σωματεία μας μετέχουν 

στον δωδέκατο (12ο) όμιλο μαζί τις 
Ενώσεις Αχαϊας, Ζακύνθου και Ηλείας. 
Από μία απλή ανάγνωση προκύπτει 
ότι με πολύ ισχυρότερους αντιπάλους 
λόγω διαφοράς πληθυσμού είναι 
σχεδόν αδύνατον ομάδα των νησιών 
μας να ανεβεί στη Γ’ Εθνική, όταν όμως 
ο όμιλος γίνει Επτανησιακή Υπόθεση τα 
πράγματα θα είναι καλύτερα για όλους, 
θα έρθουμε πιο κοντά με τα γειτονικά 
μας νησιά και θα είναι στην ουσία ένα 
μίνι Πρωτάθλημα της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων, το οποίο θα μπορεί και 
η ίδια η  Περιφέρεια και οι ....    σελ. 3

 ΜΠΑΡΑΖ Γ’ ΕθΝΙΚΗΣ

Όμιλος ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

σωματειων να δείξουν τη δουλειά 
τους! 
Ο Τελικός κρίθηκε απο γκολ που 
πέτυχε ο ποδοσφαιριστής του 
Παγκεφαλληνιακού Παλατανίτης 
Παναγιώτης στο 42’ και δεν είχε 
καθόλου εντάσεις και προστριβές!
Το κύπελλο απένειμε στον 
Κυπελλούχο ο Πρόεδρος της 
Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 
Και του Χρόνου!!

ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Π.Σ.Κ.Ι. 2013

ΚΥΠΕΛΛΟ Ε.Π.Σ.Κ.Ι
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Δηλώσεις

Πρόεδρος  Ε.Π.Σ.Κ.Ι

“Ήτανε ένας πολύ όμορφος τελικός αντάξιος της Ιστορίας 
και των δύο σωματείων και έδειξε και το ήθος και την 
προσωπικότητα που έχουν τα μέλη των συμβουλίων των 
δύο ομάδων, καθώς και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών 
τους!
Τα συγχρητήρια ανήκουν και στους προπονητές και για τις 
ομάδες που έχουν και για αυτές που φτιάχνουν”. 

Πρόεδρος  Ε.Π.Σ.Κ.Ι.

“ Η ΕΠΣ Κεφαλονιάς δεν αναγνωρίζει, όπως και η ΕΠΟ και 
η ΟΠΠΕ έναν κατα φαντασία σύνδεσμο προπονητών, ο 

οποίος υπήρξε, αλλά τώρα έχει διαγραφεί απην ομοσπονδία 
του, αφού τιμωρήθηκε πρώτα δύο φορές. Το σωματείο αυτό 
δεν έχει καθόλου μέλη και η διοίκησή του αποτελείται απο 
άτομα που σύμφωνα με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου 
δεν είναι καν προπονητές, ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα 
θέμα για την Ένωσή μας, εξαιτίας δηλώσεων που φέρονται 
να έκαναν από την Ένωσή μας”.

Πρόεδρος  Α.Ο. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

“Η Ευκαιρία δόθηκε και το σωματείο που φέρει το όνομα 
της Κεφαλονιάς αρχίζει πιστεύω να γράφει ιστορία στο χώρο 
του beach soccer. Τα νησιά μας προσφέρονται και στο χέρι 
μας είναι να τα κάνουμε Μητρόπολη του Μεσογειακού Beach 
Soccer”. 

       ΜΑΡΤΙΟΣ  2013

...      φορείς να το ενισχύσουν!
Άλλωστε απο τα μέσα του 
Απριλίου - χρόνος που θα 
διεξαχθούν τα μπαράζ και 
μετά  οι συγκοινωνίες μεταξύ 
των νησιών είναι πολύ 
καλές. Υπάρχουν καθημερινά 
δρομολόγια απο Κεφαλονιά για 
Ζάκυνθο, απο Κεφαλονιά για 
Λευκάδα και απο Ηγουμενίτσα 
για Κέρκυρα, όπως επίσης 
και αεροπορική τοπική 
συγκοινωνία.

Πιστεύουμε η πρόταση να τύχει  
της αποδοχής των διοικητικών 
Συμβουλίων των γειτονικών μας 
Ενώσεων , ώστε την επόμενη 

χρονιά να έχουμε το δικό μας 
μίνι πρωτάθλημα. Τα δικά μας 
μπαράζ.

Πρόθεση μας είναι η 
πρότασή μας αυτή να 
επεκταθεί περισσότερο και να 
συμπεριλάβει και όμιλο για τα 
Πρωταθλήματα Προεπιλογής 
Εθνικών Ομάδων, τις Μικτές 
δηλαδή. Με τον τρόπο αυτό, 
όπως γίνεται και τώρα με τα 
νησιά του Αιγαίου θα μπορούμε 
κάθε χρόνο να μαζευόμαστε 
σε ένα διαφορετικό νησί του 
Ιονίου και σαν Τουρνουά 
να διεξάγουμε τα Ενωσιακά 
Πρωταθλήματα. 

Αυτή η πρόταση όμως, κυρίως 
αυτή θα απαιτήσει τη στήριξη 
των Προέδρων και των άλλων 
Ενώσεων οι οποίοι γνωρίζουν 
απο πρώτο χέρι τις ταλαιπωρίες 
που περνάμε κάθε χρόνο με τα 
ταξίδια που τόσο συχνά εξαιτίας 
της κακοκαιρίας διεκόπτονται, 
αλλά και των αναγκαστικών 
διανυκτερεύσεων που 
υφιστάμεθα όταν ξεμένουμε 
στους τόπους μετάβασής μας για 
τα Ενωσιακά Πρωταθλήματα. 

Θα προτείνουμε οι διοργανώσεις 
αυτές να ξεκινήσουν απο την 
Κέρκυρα που βρίσκεται η 
Πρωτεύουσα της Περιφέρεις 

Ιονίων Νήσων και κάθε χρόνο 
θα αλλάζει το Τουρνουά έδρα σε 
ένα άλλο νησί των Επτανήσων.

Η εμπειρία που έχει η Ε.Π.Ο. απο 
τη διεξαγωγή του αντίστοιχου 
Τουρνουά στο Αιγαίο είναι 
πολύτιμη και θα μπορέσει να 
χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός 
στην εφαρμογή του μοντέλου 
αυτού στα Ιόνια που θα γίνεται 
με τις δικές μας ομάδες, στα 
δικά μας νησιά, τους δικούς μας 
διαιτητές και γενικά τους δικούς 
μας ανθρώπους!



1980-1981 Α.Ο. ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

1981-1982 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1982-1983 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1983-1984 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1984-1985 Α.Ο. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ

1985-1986 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1986-1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1987-1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1988-1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1989-1990 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1990-1991 Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ

1991-1992 Α.Ο.Κ.Ι.

1992-1993 Π.Α.Ο. ΠΑΓΚΕΦ/ΚΟΣ

1993-1994 Α.Ο. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ

1994-1995 Π.Α.Ο. ΕΥΓΕΡΟΣ

1995-1996 Π.Α.Ο. ΕΥΓΕΡΟΣ

1996-1997 Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ

1997-1998 Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ

1998-1999 Α.Ο.Κ.Ι.

1999-2000 Α.Ο.Κ.Ι.

2000-2001 Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ

2001-2002 Π.Α.Ο. ΠΑΓΚΕΦ/ΚΟΣ

2002-2003 Α.Ο.Κ.Ι

2003-2004 Α.Ο. ΛΕΙΒΑΘΩ

2004-2005 Α.Ο.Κ.Ι.

2005-2006 Α.Ο. ΛΕΙΒΑΘΩ

2006-2007 Α.Ο. ΛΕΙΒΑΘΩ

2007-2008 Α.Ο. ΛΕΙΒΑΘΩ

2008-2009 Α.Ο. ΛΕΙΒΑΘΩ

2009-2010 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

2010-2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

2011-2012 Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ

2012-2013 Π.Α.Ο. ΠΑΓΚΕΦ/ΚΟΣ

2  FootBall News                 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΚΔΟΤΗΣ 

Ε.Π.Σ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝωΝ

Ε.Π.Σ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 

ΜΟΣΧΟΝΑ - ΚΑΡΚΑΒΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

Αφιερώματος...συνέχεια...

Η ιστορία του Κυπέλλου στα νησιά μας!

       ΜΑΡΤΙΟΣ 20134

Από το 1980 που ιδρύθηκε η Ένωσή μας συμμετέχει ανελλιπώς στο θεσμό του Ερασιτεχνικού 
Κυπέλλου που διεξάγεται απο τη Ε.Π.Ο. Απο το έτος αυτό και την περίοδο ‘80- ‘81 στην οποία 
Κυπελλούχος ήταν ο Αθλητικός όμιλος Πρόοδος Ιθάκης, ο τελικός διεξάγεται σχεδόν πάντα στο 
Δ.Α.Κ. Αργοστολίου. Για τρίτη φορά φέτος ο τελικός έγινε στο Ε.Α.Κ. Ε.Π.Σ.Κ.Ι. στα Φαρακλάτα. 
Είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Δημοτικό Γήπεδο Ιθάκης, αλλά η μή ύπαρξης εν τέλει αδείας 
στο γήπεδο αυτό καθώς και στο μειωμένο ενδιαφέρον που επιδείχθηκε από το νησί αυτό, το 
Συμβούλιο της ΕΠΣΚΙ άλλαξε την απόφασή του κι όρισε να γίνει στο ΕΑΚ ΕΠΣΚΙ με δοδομένο 
ότι το ΔΑΚ Αργοστολίου δεν έχει εξ ολοκλήρου αδειοδοτηθεί και υφίσταται πρόβλημα με την 
κερκίδα και τα αποδυτήρια, τα οποία στεγάζονται απο κάτω. 
 Οι κυπελλούχοι της Ένωσης αναγράφονται παρακάτω με τη σειρά που κατέκτησαν το τρόπαιο 
και είναι οι :

Α’ φΑΣΗ
    ΕΠΙΚΥΡωΣΗ ΒΑθΜΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
 1. Α.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  48                                         
 
 2. Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ  39
 3. Α.Ο.Κ.Ι.    34
 4. Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ  30
 5. Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ 27
 6. Α.Ο. ΣΑΜΗΣ   17
 7. Α.Σ. ΟΜΑΛΑ   17
 8. Π.Α.Ο. ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 16
 9. Α.Ο. ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 14
 10. Π.Α.Ο. ΟΔΥΣΣΕΥΣ   5

    ΕΠΙΚΥΡωΣΗ ΒΑθΜΟΛΟΓΙΑΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 1. Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ   29                                         
 
 2. Π.Ο.Ο.Κ.Α.Π. ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ 26
 3. Α.Ο. ΠΡΟΝΝΟΙ  22
 4. Α.Ο. ΑΝΩΓΗΣ   16
 5. Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ 14
 6. Α.Π.Σ. ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ  12
 
 7. Α.Ο. ΕΡΥΣΣΟΥ   1

Α.Ο. ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - Η Πρώτη Κυπελλούχος της Ένωσης 1980-1981 Αφίσσα Τελικού 2010

Λίγο πριν τα Μπαράζ...

Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος 2012-2013

Η συνεχεια για τον Κυπελλούχο μας έχει ως εξής : Μαζί με τους Κυπελλούχους των ΕΠΣ Ζακύνθου, Μεσσηνίας, 
Ηλείας, Αχαϊας και Κορινθίας συγκροτούν τον 7ο Όμιλο του Κυπέλλου.
Στην 1η αγωνιστική θα διεξαχθούν τρείς (3) αγώνες. Στην 2η αγωνιστική τρείς (3) αγώνες και θα εξαιρεθεί 
μία (1) ομάδα. Στην 3η αγωνιστική θα διεξαχθεί ένας (1) αγώνας. Στην 4η αγωνιστική προκρίνονται οι 
εννέα (9) των ομίλων, διεξάγεται ένας αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο και εξαιρούνται επτά (7) ομάδες. Στην 5η 
αγωνιστική προκρίνονται οι οκτώ (8) ομάδες (7+1) και γίνονται τέσσερις (4) αγώνες σε ουδέτερο γήπεδο.
Στους ημιτελικούς στην 6η αγωνιστική δηλαδή, προκρίνονται τέσσερις ομάδες (4) και γίνονται δύο αγώνες 
σε ουδέτερη έδρα. Στην 7η αγωνιστική - τελικός αγώνας διεξάγεται ένας αγώνας!


