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                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 70                                                                                 

                                                                                        Ηµεροµηνία: 28/5/2021 

 

Προς: Σωµατεία ΕΣΚΑΣΕ 

         που συµµετέχουν στην επανέναρξη πρωταθληµάτων 

        Παίδων – Κορασίδων – Εφήβων - Νεανίδων  

Κοινοποίηση: ΚΕ∆ – ΕΣΚΑΣΕ, ΣΕ∆ΚΑΣΕ, ΣΚΚΑΣΕ 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 

    Σας  γνωρίζουµε ότι  στο ∆Σ της 27.5.2021 συζητήθηκε εκτενώς ο 

τρόπος και ο χρόνος κατ αρχήν  διεξαγωγής  των πρωταθληµάτων Παίδων και 

Κορασίδων  περιόδου 2020-21 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 

 

Α.  Πρωτάθληµα  ΠΑΙ∆ΩΝ 

 

      Στο πρωτάθληµα δήλωσαν συµµετοχή 14 σωµατεία . ∆υο σωµατεία εκ 

των 14 θα περάσουν  στην 2
η
 φάση χωρίς αγώνες . Μετά από κλήρωση µεταξύ 

των 14 σωµατείων,  τα σωµατεία αυτά είναι ο Τελεθριακός  και ο Πρωτέας 

Σχηµαταρίου  .  Στη συνέχεια τα υπόλοιπα 12 σωµατεία χωρίσθηκαν σε 3 

οµίλους µε γεωγραφικά κριτήρια ως εξής: 

 

1
η
   Φάση: 

 

 Α!  ΄Οµιλος 

1. Αίας Αλιβ. 

2. Βασιλικό 

3. Απόλλων Χαλ. 

4. Αίαντας  Αυλ 

 

Β! ΄Οµιλος 

1.Κενταυρος  

2.Αλίαρτος 

3.Μάκαρος  

4.Ιτέα 

 

Γ! ΄Οµιλος 

1.Ατλας Καρπ. 

2. ΄Εσπερος 

3. Αναγέν. Λαµίας 

4. Μπούκαλη 

Μετά  από κλήρωση µεταξύ των  14  σωµατείων,  σε κάθε όµιλο 

προέκυψαν οι παρακάτω συναντήσεις: 

Α!  ΄Οµιλος :  Βασιλικό - Αίαντας  Αυλίδας     (Α) 

                       Αίας Αλιβερίου  -  Απόλλων  Χ  (Β)  

Β! ΄Οµιλος :  Κένταυρος  - Αλίαρτος       (Γ) 

                       Μάκαρος  - Ιτέα                 (∆) 

Γ!  ΄Οµιλος : Εσπερος – Αναγέννηση Λ   (Ε) 

                      Μπούκαλη - ΄Ατλας            (Ζ) 

Οι συναντήσεις  θα γίνουν διπλές (εντός και εκτός έδρας ) και θα 

προκριθούν οι οµάδες που θα πετύχουν δύο νίκες ή θα έχουν τη καλύτερη 
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διαφορά πόντων στους δύο µεταξύ τους αγώνες .  Αν στο τέλος του δευτέρου 

επαναληπτικού αγώνα προκύψει ίδια διαφορά πόντων στον αγώνα αυτόν θα 

δοθεί παράταση /σεις ώστε να προκύψει ο νικητής . 

 

2
η
  Φάση 

Οι  8  οµάδες  χωρίζονται  σε  δύο οµίλους  µε  γεωγραφικά  κριτήρια  ως 

εξής: 

 Α! Οµιλος 

 

1.  Νικητής  Α αγώνα  

2. Νικητής   Β αγώνα 

3. Νικητής   Γ  αγώνα 

4. Πρωτέας Σχηµαταρίου 

 

       Β! Όµιλος 

 

1. Νικητής  ∆ αγώνα 

2. Νικητής  Ε αγώνα  

3. Νικητής  Ζ αγώνα  

4. Τελεθριακός 

Μετά από κλήρωση µεταξύ των σωµατείων σε κάθε όµιλο προέκυψαν οι 

παρακάτω συναντήσεις. 

Α!  ΄οµιλος : Νικητής Α-   Νικητής  Β      (Η) 

                     Νικητής  Γ-   Πρωτέας  Σχ.   (Θ)   

Β! ΄Οµιλος : Νικητής  Ε-   Τελεθριακός     (Ι)   

                     Νικητής  Ζ-   Νικητής ∆        (Κ)   

Οι αγώνες θα διεξαχθούν οµοίως όπως στην 1
η
  φάση 

 

3
η
  Φάση: 

Θα διεξαχθούν οι παρακάτω συναντήσεις: 

Νικητής  Η- Νικητή Θ    (Λ) 

Νικητής  Κ - Νικητής  Ι  (Μ) 

Οι αγώνες  θα διεξαχθούν οµοίως όπως στην 1
η
  και 2

η
  φάση. 

 

4
η
   Φάση 

Τελικός αγώνας :  Νικητής  Λ – Νικητής Μ 

Ο αγώνας θα είναι ένας τελικός σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορισθεί  

Η έναρξη  του  πρωταθλήµατος  θα  γίνει τη Τετάρτη 23/6/2021. 

Οι αγώνες θα διεξάγονται δύο φορές την εβδοµάδα. 

 

Β. Πρωτάθληµα Κορασίδων 

 

Στο πρωτάθληµα δήλωσαν συµµετοχή 5 σωµατεία (Αίας Αλιβ. – 

Καδµος – Πρωτέας Σχηµ. - ΄Εσπερος – Μάκαρος) 

 

1
η
  Φάση:  

Τρία σωµατεία εκ των 5 θα περάσουν στη 2
η
 φάση και θα διεξαχθεί 

για τη 1
η
 φάση µόνο µια συνάντηση  µετά από κλήρωση .  Η συνάντηση 

αυτή είναι:  

Πρωτέας Σχηµ. – Αίας Αλιβερίου  (Α) 
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Οι συναντήσεις  θα γίνουν διπλές (εντός και εκτός έδρας ) και θα 

προκριθεί  η οµάδα που θα πετύχει  δύο νίκες ή θα έχει τη καλύτερη 

διαφορά πόντων στους δύο µεταξύ τους αγώνες .  Αν στο τέλος του 

δευτέρου επαναληπτικού αγώνα προκύψει ίδια διαφορά πόντων στον 

αγώνα αυτόν θα δοθεί παράταση /σεις ώστε να προκύψει ο νικητής . 

 

2
η
 Φάση 

Στη συνέχεια οι  4 οµάδες χωρίσθηκαν µε γεωγραφικά κριτήρια σε 

δύο οµίλους ως εξής: 

 

      Α! Οµιλος 

Νικητής  Α  

Κάδµος 

       Β! Όµιλος 

Μάκαρος 

Εσπερος  

Οι συναντήσεις θα είναι οι εξής:  

Νικητής Α   - Κάδµος  (Β) 

Μάκαρος  -  ΄Εσπερος  (Γ) 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν οµοίως όπως στην 1
η
  Φάση. 

 

3
η
  Φάση: (Τελικοί) 

Θα διεξαχθούν οι παρακάτω συναντήσεις  

Νικητής  Β – Νικητή Γ    (∆) 

Νικητής  Γ - Νικητής  Β  (Ε) 

Η πρωταθλήτρια οµάδα θα είναι αυτή που θα πετύχει  δύο νίκες στους 

αγώνες ∆ και Ε  . 

Σε περίπτωση που έχουν πετύχει από µία νίκη θα διεξαχθεί τρίτος 

αγώνας (τελικός ) σε ουδέτερο γήπεδο που θα καθορισθεί . 

Η έναρξη του πρωταθλήµατος θα γίνει την Κυριακή 27/6/2021 .                  

Οι αγώνες θα διεξάγονται δύο φορές την εβδοµάδα. 

Τα πρωταθλήµατα Εφήβων και Νεανίδων θα ξεκινήσουν το 1
ο
  

δεκαήµερο του Ιουλίου. Ο τρόπος διεξαγωγής τους θα καθοριστεί σε 

µεταγενέστερο χρόνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


