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Σε συνέχεια της υπ αριθ πρωτ:504/18-7-19 Ειδικής 

προκήρυξης ΕΦΗΒΩΝ - ΠΑΙ∆ΩΝ – ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ σας 

γνωρίζουµε το σύστηµα διεξαγωγής των πρωταθληµάτων.  

 

ΑΡΘΡΟ  4ον : ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ   

ΕΦΗΒΩΝ – ΠΑΙ∆ΩΝ – ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 

 

 

Α: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ 

 

Το πρωτάθληµα ΕΦΗΒΩΝ θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις. 

 

Στην 1η φάση  
Τα συµµετέχοντα σωµατεία έχουν χωριστεί σε επτά (7) 

οµίλους και θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες σε κάθε όµιλο 

ένας προς όλους. 

Προκρίνονται από την πρώτη στην δεύτερη φάση οι δύο 

οµάδες που κατέλαβαν την 1
η
 και 2

η
 θέση της βαθµολογίας σε 

κάθε όµιλο .(σύνολο οµάδων (14). 

     Στην 2η φάση  
Οι 14 οµάδες της 2

ης
 φάσης θα χωριστούν σε 2 οµίλους των 7 

οµάδων ο καθένας µε γεωγραφικά κριτήρια. 

Σε κάθε όµιλο θα διεξαχθούν  µονοί αγώνες σε έναν γύρο 
και κάθε σωµατείο θα αγωνιστεί τρείς φορές εντός και 

τρείς φορές εκτός έδρας.  

Η σειρά των αγώνων θα καθοριστεί µε κλήρωση. 

Στην 3η φάση 
Από την 2

η
 φάση οι δύο πρώτες  οµάδες της βαθµολογίας  

κάθε οµίλου θα αγωνιστούν µεταξύ τους χιαστί, η 1
η
 του Α 

οµίλου µε την 2
η
 του Β οµίλου ( Α1-Β2)  και η 1

η
 του Β 

οµίλου µε την 2
η
 του Α οµίλου (Β1 – Α2)σε µονούς αγώνες 

και ουδέτερα γήπεδα.  

Οι νικήτριες οµάδες των αγώνων αυτών θα αγωνιστούν 

στον τελικό και σε ουδέτερο γήπεδο για ανάδειξη της 

πρωταθλήτριας οµάδας.  
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Β: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙ∆ΩΝ 

 

Το πρωτάθληµα ΠΑΙ∆ΩΝ θα διεξαχθεί σε τρεις(3) φάσεις. 

Στην 1η φάση  
Όλα τα συµµετέχοντα σωµατεία έχουν χωριστεί σε έξη (6)  

οµίλους και θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες ένας προς 

όλους σε κάθε όµιλο.  

Προκρίνονται από την πρώτη στην δεύτερη φάση οι δύο 

οµάδες που κατέλαβαν την 1
η
 και 2

η
 θέση της βαθµολογίας σε 

κάθε όµιλο .(σύνολο οµάδων (12). 
 

     Στην 2η φάση  
Οι 12 οµάδες της 2

ης
 φάσης θα χωριστούν σε 2 οµίλους των 6 

οµάδων ο καθένας µε γεωγραφικά κριτήρια. 

Σε κάθε όµιλο θα διεξαχθούν διπλοί αγώνες σε δύο γύρους 
ένας προς όλους. Η σειρά των αγώνων θα καθοριστεί µε 

κλήρωση. 

  

Στην 3η φάση 
Από την 2

η
 φάση οι δύο πρώτες  οµάδες της βαθµολογίας  

κάθε οµίλου θα αγωνιστούν µεταξύ τους χιαστί, η 1
η
 του Α 

οµίλου µε την 2
η
 του Β οµίλου ( Α1-Β2)  και η 1

η
 του Β 

οµίλου µε την 2
η
 του Α οµίλου (Β1 – Α2)σε µονούς αγώνες 

και ουδέτερα γήπεδα.  

Οι νικήτριες οµάδες των αγώνων αυτών θα αγωνιστούν 

στον τελικό και σε ουδέτερο γήπεδο για ανάδειξη της 

πρωταθλήτριας οµάδας.  

 

Γ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ 

     Το πρωτάθληµα ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ θα διεξαχθεί σε δύο(2) 

φάσεις. 

Στην 1η φάση  
Τα συµµετέχοντα σωµατεία έχουν χωριστεί σε δύο οµίλους 

και σε κάθε όµιλο οι οµάδες θα αγωνιστούν σε διπλούς 

αγώνες ( ένας προς όλους). Προκρίνονται στην δεύτερη 

φάση: Οι δύο πρώτες οµάδες της βαθµολογίας κάθε 

οµίλου.(σύνολο οµάδων 4) 
 

Στην 2η φάση  
Οι δύο πρώτες  οµάδες της βαθµολογίας  κάθε οµίλου 

θα αγωνιστούν µεταξύ τους χιαστί, η 1
η
 του Α οµίλου µε την 

2
η
 του Β οµίλου ( Α1-Β2)  και η 1

η
 του Β οµίλου µε την 2

η
 

του Α οµίλου (Β1 – Α2)σε µονούς αγώνες και ουδέτερα 
γήπεδα.  

Οι νικήτριες οµάδες των αγώνων αυτών θα αγωνιστούν 

στον τελικό και σε ουδέτερο γήπεδο για ανάδειξη της 

πρωταθλήτριας οµάδας.  
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∆: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ 

 

Το πρωτάθληµα ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ θα διεξαχθεί σε τρείς (3) φάσεις. 

Στην 1η φάση 
     Τα συµµετέχοντα σωµατεία έχουν χωριστεί σε τρεις (3) 

οµίλους και θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες σε κάθε όµιλο 

ένας προς όλους. 

Προκρίνονται στην δεύτερη φάση: Οι δύο πρώτες οµάδες της 

βαθµολογίας κάθε οµίλου.(σύνολο οµάδων 6) 
 

Στην 2η φάση 
Οι 6 οµάδες θα χωριστούν σε δύο οµίλους των 3 οµάδων ο 

καθένας µε γεωγραφικά κριτήρια και θα αγωνιστούν µεταξύ 

τους σε διπλούς αγώνες ένας προς όλους. Η σειρά των 
αγώνων θα καθοριστεί µε κλήρωση. 

  

     Στην 3η φάση 
Οι δύο οµάδες σε κάθε όµιλο που κατέλαβαν την 1

η
 θέση της 

βαθµολογίας της 2
ης
 φάσης των αγώνων θα αγωνιστούν στον 

τελικό και δε ουδέτερο γήπεδο για την ανάδειξη της 

πρωταθλήτριας οµάδας. 

 

 

 


