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ΑΡΘΡΟ 4ο 

 ΣΥΣΤΑΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ - ΓΗΠΕΔΑ 

Τρόπος Διεξαγωγής Πρωταθλήματος 

2η  φάση: 

Στη 2η  φάση,  θα συμμετέχουν  η  1η  και  η 2η  ομάδα, κάθε ομίλου, από την 1η φάση, σύνολο τέσσερις 
(4) ομάδες, που θα σχηματίσουν έναν όμιλο και θα αγωνισθούν σε δύο γύρους ένας προς όλους . 

Οι δύο ομάδες, που στην 1η φάση θα καταλάβουν την 1η θέση σε κάθε όμιλο, θα ξεκινήσουν τους 
αγώνες της 2ης  φάσης  με συν ένα (+1) βαθμό η κάθε μία. 

Η σειρά των αγώνων θα καθοριστεί με κλήρωση 

Μετά το τέλος της 2ης  φάσης, οι ομάδες θα καταταγούν στις θέσεις 1η έως και 4η.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 6ο  της Γενικής προκήρυξης . 

Παράλληλα, οι ομάδες  που θα καταλάβουν την 3η θέση, σε κάθε όμιλο, από τη 1η  φάση, θα 
αγωνισθούν σε αγώνα κατάταξης, σε ουδέτερο γήπεδο και η νικήτρια θα καταλάβει τη 5η θέση και  η 
ηττημένη  την 6η θέση της βαθμολογίας. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

Α:  ΑΝΟΔΟΣ 

           Από την Β ανέρχονται στην Α κατηγορία ανδρών δύο (2) ομάδες και θα είναι εκείνες που θα 
καταλάβουν την 1η  και 2η  θέση της τελικής βαθμολογίας  της  2 ης  φάσης . 

 

Β: ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ 

         Υποβιβάζονται από την Β στην Γ κατηγορία ανδρών τρεις (3) έως πέντε (5) ομάδες, ως ακολούθως: 

1. Σε περίπτωση, που από την Γ Εθνική κατηγορία, δεν υποβιβασθεί καμία ομάδα της  Ένωσής μας, από 
την Β θα υποβιβασθούν στην Γ κατηγορία τρεις (3) ομάδες και θα  είναι αυτές που θα καταλάβουν, σε 
κάθε όμιλο, την 8η  θέση της βαθμολογίας της  1ης  φάσης, καθώς και ο ηττημένος του αγώνα 
κατάταξης μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την 7η θέση των ομίλων τους, από τη 1η φάση.   
Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο. 

2. Σε περίπτωση, που από την Γ Εθνική κατηγορία, υποβιβασθεί μία (1) ομάδα της  Ένωσής μας,   από   
την Β  θα υποβιβασθούν στην Γ κατηγορία τέσσερις (4) ομάδες και θα είναι αυτές  που θα  
καταλάβουν,  σε κάθε όμιλο  την  8η  και 7η  θέση της βαθμολογίας της  1ης  φάσης. 

3. Σε περίπτωση, που από την Γ Εθνική κατηγορία, υποβιβασθούν και οι δύο (2) ομάδες  της   Ένωσής 
μας,  από την Β  θα υποβιβασθούν στην Γ κατηγορία πέντε (5) ομάδες και θα είναι αυτές που θα 
καταλάβουν, σε κάθε όμιλο, την 8η και 7η  θέση της  βαθμολογίας της 1ης  φάσης, καθώς και ο 
ηττημένος του αγώνα κατάταξης, μεταξύ  των ομάδων που θα  καταλάβουν την  6η θέση της 
βαθμολογίας, από την 1η φάση.   
Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο. 

 

 

 


