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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 ΕΦΗΒΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ - - ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

2021-22 

 

Σε συνέχεια της υπ. Αριθ. πρωτ:272/22-7-2021 Ειδικής 

Προκήρυξης Πρωταθλημάτων  ΕΦΗΒΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

σας γνωρίζουμε το σύστημα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.  

 

ΑΡΘΡΟ  4ον : ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ -ΓΗΠΕΔΑ  

 

Α: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΕΦΗΒΩΝ 

 

1η φάση  

Τα συμμετέχοντα σωματεία χωρίστηκαν σε έξι (6) ομίλους και 

θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες σε κάθε όμιλο, δηλαδή  ένας προς 

όλους. 

Για την  2η φάση θα προκριθούν από κάθε όμιλο οι  δύο πρώτες 

ομάδες των ομίλων  που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση (σύνολο 

ομάδων 12) καθώς δύο (2) ομάδες μεταξύ αυτών που θα καταλάβουν 

την 3η θέση σε κάθε όμιλο, που θα έχουν τον μεγαλύτερο 

συντελεστή, ο οποίος θα προκύψει από το πηλίκο των βαθμών που 

συγκέντρωσαν δια του αριθμού των αγώνων που έδωσαν, δηλαδή σύνολο 

δεκατέσσερις (14) ομάδες.   

Σε περίπτωση ίδιου συντελεστή θα γίνει κλήρωση.  

 2η φάση ` 

Οι δεκατέσσερις (14)  ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους των 

επτά (7) ομάδων  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.  
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Η σειρά των αγώνων θα καθοριστεί με κλήρωση.  

Για την 3η  φάση θα προκριθούν οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε 

όμιλο που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση, δηλαδή τέσσερις (4) 

ομάδες . 

 

3η φάση 

Οι τέσσερις  (4)  ομάδες που θα προκριθούν από την 2η φάση 

θα αγωνισθούν μεταξύ τους χιαστί,  η 1η του Α ομίλου με την 2η 

του Β ομίλου και η 1η του Β  ομίλου με την 2η του Α ομίλου σε 

μονούς αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα .   

Οι νικήτριες ομάδες των αγώνων αυτών θα αγωνιστούν στον 

τελικό του πρωταθλήματος  σε ουδέτερο γήπεδο για την ανάδειξη του 

πρωταθλητή και δευτεραθλητή.  

 

Β: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ   ΠΑΙΔΩΝ 

 

1η φάση  

Τα συμμετέχοντα σωματεία  χωρίστηκαν σε έξη (6)  ομίλους και 

θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες  σε κάθε όμιλο, δηλαδή ένας προς 

όλους.   

Για την 2η φάση θα προκριθούν από κάθε όμιλο  οι δύο πρώτες 

ομάδες των ομίλων, που θα καταλάβουν  την 1η και 2η θέση  δηλαδή 

συνολικά δώδεκα (12) ομάδες. 

 

2η φάση  

Οι δώδεκα (12) ομάδες  θα χωριστούν σε δύο  ομίλους των έξι 

(6) ομάδων ο καθένας με γεωγραφικά κριτήρια και θα διεξαχθούν  

διπλοί αγώνες σε δύο γύρους  ένας προς όλους. Η σειρά των αγώνων 

θα καθοριστεί με κλήρωση. 

Για την 3η  φάση θα προκριθούν οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε 

όμιλο που θα καταλάβουν τη 1η και 2η θέση, δηλαδή τέσσερις (4) 

ομάδες. 

  

3η φάση 

Οι τέσσερις (4) ομάδες που θα προκριθούν από τη 2η φάση θα 

αγωνισθούν μεταξύ τους χιαστί, η 1η  του Α΄ ομίλου με τη 2η του Β 

ομίλου και η 1η του Β΄ ομίλου με τη 2η του Α΄ ομίλου σε μονούς 

αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα . 

Οι νικήτριες ομάδες των αγώνων αυτών θα αγωνισθούν στο 

τελικό του πρωταθλήματος σε ουδέτερο γήπεδο για την ανάδειξη του 

πρωταθλητή και δευτεραθλητή . 

Η παραπάνω διαδικασία εφόσον είναι εφικτό μπορεί να 

διεξαχθεί με τον ίδιο τρόπο με την μορφή του FINAL -4 

 

Γ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

 1η φάση 



 

              

Τα συμμετέχοντα σωματεία χωρίστηκαν σε δύο (2) ομίλους και 

θα  αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες  σε κάθε όμιλο, δηλαδή  ένας 

προς όλους. 

Για την  2η φάση θα προκριθούν από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες 

ομάδες κάθε ομίλου που θα  καταλάβουν την 1η και 2η θέση,  δηλαδή 

συνολικά τέσσερις (4) ομάδες . 

 

2η φάση  

Οι τέσσερις  (4) ομάδες που θα προκριθούν από τη 1η φάση θα 

αγωνισθούν μεταξύ τους χιαστί σε διπλούς αγώνες στις έδρες τους 

ως εξής: Β2-Α1,  Α2-Β1(1ος αγώνας) και Α1-Β2, Β1-Α2(2ος αγώνας).  

Νικήτρια ομάδα από κάθε ζευγάρι αναδεικνύεται αυτή που θα 

πετύχει δύο νίκες , ή σε περίπτωση  που πετύχουν από μια νίκη , 

εκείνη που θα πετύχει την μεγαλύτερη διαφορά πόντων στους δύο 

μεταξύ τους  αγώνες .  Σε περίπτωση που στον δεύτερο επαναληπτικό 

αγώνα  η διαφορά πόντων που θα προκύψει είναι η ίδια θα δοθεί 

παράταση(σεις) ώστε να προκύψει η νικήτρια ομάδα που θα προκριθεί 

για τον τελικό του πρωταθλήματος . 

Οι νικήτριες ομάδες των αγώνων αυτών θα αγωνιστούν στον 

τελικό του πρωταθλήματος  σε ουδέτερο γήπεδο για την ανάδειξη του 

πρωταθλητή και δευτεραθλητή. 

 

             Δ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ    ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

 

 1η φάση 

Τα συμμετέχοντα σωματεία χωρίστηκαν σε τρεις (3) ομίλους και 

θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες σε κάθε όμιλο δηλαδή  ένας προς 

όλους. 

Για την 2η φάση θα προκριθούν από κάθε όμιλο, οι δύο πρώτες 

ομάδες των ομίλων, που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση, δηλαδή 

συνολικά έξι (6) ομάδες 

 

2η φάση 

Οι έξι (6) ομάδες θα αγωνισθούν σε έναν όμιλο σε διπλούς 

αγώνες,  δηλαδή  ένας προς όλους . 

Η σειρά των αγώνων θα καθορισθεί με κλήρωση. 

Η 1η ομάδα της τελικής βαθμολογίας ανακηρύσσεται 

πρωταθλήτρια. 

  
 


