Αρ. Πρωτ./Ημερ.: 179/28-6-2021
Προς: Σωματεία ΕΣΚΑΣΕ
που συμμετέχουν στην επανέναρξη πρωταθλημάτων Εφήβων - Νεανίδων
Κοινοποίηση: ΚΕΔ – ΕΣΚΑΣΕ, ΣΕΔΚΑΣΕ, ΣΚΚΑΣΕ

Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΔΣ της 27.5.2021 συζητήθηκε εκτενώς ο
τρόπος και ο χρόνος κατ αρχήν διεξαγωγής των πρωταθλημάτων Εφήβων και
Νεανίδων περιόδου 2020-21 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
Α. Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ
Στο πρωτάθλημα δήλωσαν συμμετοχή 13 σωματεία . Τρία σωματεία εκ
των 13 θα περάσουν στην 2η φάση χωρίς αγώνες . Μετά από κλήρωση μεταξύ
των 13 σωματείων, τα σωματεία αυτά είναι ο Απόλλων Χαλκίδας. ο Κάδμος
και ο Άτλας Καρπενησίου . Στη συνέχεια τα υπόλοιπα 10 σωματεία
χωρίσθηκαν σε 2 ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια ως εξής:
1η φάση
Α ΟΜΙΛΟΣ
1. Αιας Αλιβερίου
2. Αίαντας Αυλίδας
3. Βασιλικό
4. Πρωτέας Σχηματαριου

Β ΟΜΙΛΟΣ
1. Μαυρομάτι
2. Μάκαρος
3. Ιτέα
4. Εσπερος
5. Μπούκαλη
6. Τελεθριακός

Μετά από κλήρωση μεταξύ των 10 σωματείων, σε κάθε όμιλο
προέκυψαν οι παρακάτω συναντήσεις:
Α! ΄Ομιλος :
ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΑΙΑΣ ΑΛΙΒ
(Α)
ΠΡΩΤΕΑΣ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΥΛ
(Β)
Β! Όμιλος
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ - ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ
(Γ)
ΜΠΟΥΚΑΛΗ – ΜΑΚΑΡΟΣ
(Δ)
ΙΤΕΑ – ΕΣΠΕΡΟΣ
(Ε)
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Οι συναντήσεις θα γίνουν διπλές (εντός και εκτός έδρας ) και θα
προκριθούν οι ομάδες που θα πετύχουν δύο νίκες ή θα έχουν 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 .
2η Φάση
Οι 8 ομάδες ( 5 από την 1η φάση και 3 που προκρίθηκαν με κλήρωση
στην 2η φάση)) χωρίζονται σε δύο ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια ως
εξής:
Νικητης Α
Νικητής Β
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΚΑΔΜΟΣ

Νικητής Γ
Νικητής Δ
Νικητής Ε
ΑΤΛΑΣ

Μετά από κλήρωση μεταξύ των σωματείων σε κάθε όμιλο προέκυψαν οι
παρακάτω συναντήσεις.
Α! ΄ομιλος : ΚΑΔΜΟΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ Α
(Ζ)
ΝΙΚΗΤΗΣ Β – ΑΠΟΛΛΩΝ
(Η)
Β! ΄Ομιλος : ΑΤΛΑΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ Δ
(Θ)
ΝΙΚΗΤΗΣ Ε – ΝΙΚΗΤΗΣ Γ
(Ι)
η
Οι αγώνες θα διεξαχθούν ομοίως όπως στην 1 φάση
3η Φάση:
Θα διεξαχθούν οι παρακάτω συναντήσεις:
Νικητής Ζ- Νικητής Η
(Κ)
Νικητής Ι - Νικητής Θ
(Λ)
Οι αγώνες θα διεξαχθούν ομοίως όπως στην 1η και 2η φάση.
4η Φάση
Τελικός αγώνας : Νικητής Κ – Νικητής Λ
Ο αγώνας θα είναι ένας τελικός σε ουδέτερο γήπεδο που θα ορισθεί
Η έναρξη του πρωταθλήματος θα γίνει στις 10-11/7/2021.
Οι αγώνες θα διεξάγονται δύο φορές την εβδομάδα.

Β. Πρωτάθλημα ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Στο πρωτάθλημα δήλωσαν συμμετοχή O Πρωτέας Σχηματαρίου και ο
Μάκαρος Αμφισσας οι οποίοι θα αγωνισθούν σε ένα τελικό σε ουδέτερο
γήπεδο σε ημερομηνία που θα σας γνωστοποιηθεί .
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