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Αρ.Πρωτ. : - 569 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α’ ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
K 21 ΑΓΟΡΙΑ / Κ 20 ΚΟΡΙΤΣΙΑ & Κ 18 ΑΓΟΡΙΑ / ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Πρώην Εφήβων - Νεανίδων & πρώην Παίδων - Κορασίδων
ΑΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του
καταστατικού της ΕΠΕΣΘ, του Κανονισμού Παιδιάς της FIVB,
του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης &
Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων (ΓΚΟΔΠ) της ΕΟΠΕ και της υπ' αριθμ. Πρωτ.: 2582/17.06.2021 Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του καταστατικού της ΕΠΕΣΘ, οι Ειδικές Προκηρύξεις της Α’ Φάσης
των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων K 21 ΑΓΟΡΙΑ / Κ 20 ΚΟΡΙΤΣΙΑ & Κ 18 ΑΓΟΡΙΑ / ΚΟΡΙΤΣΙΑ
συμπληρώνονται και τροποποιούνται ως εξής:

A. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ K 21 ΑΓΟΡΙΑ / Κ 20 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Δ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Κ 21 ΑΓΟΡΙΑ: Οι δέκα (10) ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στην Α’ Φάση, θα αγωνιστούν μεταξύ
τους, μία προς όλες, σε ένα γύρο, σύμφωνα με την έδρα που θα προκύψει από το σύστημα της
κλήρωσης. Οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της Α΄ Φάσης, θα προκριθούν στην Τελική
Φάση (Final Four) όπου, μετά από κλήρωση, θα αγωνιστούν, ένας προς όλους. Το Final Four θα
διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα.

Κ 20 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: Οι 20 ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στην Α’ Φάση, θα χωριστούν με κλήρωση σε
δύο ομίλους των δέκα ομάδων. Οι ομάδες του κάθε ομίλου θα αγωνιστούν μεταξύ τους, μία προς
όλες, σε ένα γύρο, με την έδρα που θα προκύψει από το σύστημα της κλήρωσης. Επικεφαλής των
ομίλων θα τοποθετηθούν οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1-6 στο πρωτάθλημα της Αγ. Περιόδου
2019-2020.
Στη Β΄ Φάση θα προκριθούν οι τέσσερεις πρώτες ομάδες της Βαθμολογίας του ενός Γύρου του
κάθε ομίλου, όπου θα αγωνισθούν στις δύο νίκες ως εξής: Α1 – Β4, Β1 – Α4, Α2 – Β3, Β2 – Α3.
Πλεονέκτημα έδρας σ αυτή την φάση έχει η ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογική κατάταξη. Οι
νικητές των παραπάνω αγώνων play off, σύνολο τέσσερεις ομάδες, προκρίνονται στο Final Four,
όπου θα αγωνισθούν ένας προς όλους, μετά από κλήρωση. Το Final Four θα διεξαχθεί σε ουδέτερη
έδρα.

B. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ 18 ΑΓΟΡΙΑ / ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Δ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Κ 18 ΑΓΟΡΙΑ (Πρώην ΠΑΙΔΩΝ): Οι 10 ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στην Α’ Φάση, θα αγωνιστούν
μεταξύ τους, μία προς όλες, σε έναν γύρο, με την έδρα που θα προκύψει από το σύστημα της
κλήρωσης. Οι τέσσερεις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της Α΄ Φάσης θα προκριθούν στο Final Four,
όπου θα αγωνιστούν ένας προς όλους, μετά από κλήρωση. Το Final Four θα διεξαχθεί σε ουδέτερη
έδρα. Σε περίπτωση που σωματείο συμμετέχει με δύο ομάδες τότε στην επόμενη φάση, προκρίνεται
ΜΟΝΟ η μία ομάδα.
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Κ 18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Α’ ΟΜΑΔΕΣ):
Στην Α’ Φάση οι 40 ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή, θα χωριστούν με κλήρωση σε οκτώ ομίλους των
πέντε ομάδων και θα αγωνιστούν μεταξύ τους, μία προς όλες, σε ένα γύρο, με την έδρα που θα
προκύψει από το σύστημα της κλήρωσης. Επικεφαλής των ομίλων θα τοποθετηθούν, οι ομάδες που
συμμετείχαν στην Δ’ Φάση (προημιτελική) του Πρωταθλήματος της Αγ. Περιόδου 2019-2020, από μία
σε κάθε όμιλο. Οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες κάθε ομίλου της Α΄ Φάσης θα προκριθούν στην Β’
Φάση.
Στην Β’ Φάση θα αγωνιστούν, μετά από κλήρωση, οι 1οι των ομίλων με τους 4ους και οι 2οι με τους
3ους, μέχρι να συμπληρώσουν δύο νίκες. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των 3ων και
4ων, οι δεύτεροι αγώνες στις έδρες των 1ων και 2ων και οι τρίτοι αγώνες (αν χρειαστούν) σε ουδέτερο
γήπεδο Δεν θα συναντηθούν ομάδες που αγωνίστηκαν στον ίδιο όμιλο κατά την Α’ Φάση.
Στην Γ’ Φάση, οι 16 ομάδες που θα προκριθούν θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους και θα αγωνιστούν
μεταξύ τους, μία προς όλες, σε δύο γύρους (εντός και εκτός έδρας). Σε κάθε όμιλο θα κληρωθούν δύο
νικήτριες από τους αγώνες 4ων-1ων και δύο νικήτριες από τους αγώνες 3ων-2ων της Β’ Φάσης. Οι δύο
πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στην Δ’ Φάση (προημιτελική). Δεν θα συναντηθούν
ομάδες που αγωνίστηκαν στον ίδιο όμιλο κατά την Α’ Φάση.
Στην Δ’ Φάση (προημιτελική) θα αγωνιστούν, μετά από κλήρωση, οι 1οι με τους 2ους των ομίλων της
Γ’ Φάσης μέχρι να συμπληρώσουν δύο νίκες. Πλεονέκτημα έδρας στον πρώτο και στον τρίτο αγώνα
(αν χρειαστεί) θα έχουν οι ομάδες που τερμάτισαν πρώτες στον όμιλό τους. Δεν θα συναντηθούν
ομάδες που αγωνίστηκαν στον ίδιο όμιλο κατά την Γ’ Φάση.
Οι νικητές των αγώνων αυτών θα προκριθούν στην τελική φάση (Final Four), όπου θα αγωνιστούν
μεταξύ τους, ένας προς όλους, μετά από κλήρωση. Το Final Four θα διεξαχθεί σε ουδέτερη έδρα.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 5η θέση στους ομίλους της Α’ Φάσης, θα λάβουν μέρος σε αγώνες
κατάταξης. Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή θα γνωστοποιηθεί και
το σύστημα των αγώνων κατάταξης.
Οι ομάδες που θα αποκλειστούν στην Β’ Φάση (σύνολο 16), θα χωριστούν σε ομίλους, όπου θα
αγωνιστούν μεταξύ τους, εφόσον το επιθυμούν, σε αγώνες κατάταξης.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η συμμετοχή στους αγώνες κατάταξης είναι προαιρετική και οι σύλλογοι
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και επιθυμούν να αγωνιστούν σε αυτούς, θα πρέπει να το
δηλώσουν εγγράφως στην ΕΠΕΣΘ μέχρι το τέλος της Α’ και Β’ Φάσης του πρωταθλήματος
αντίστοιχα.
Για όλους τους αγώνες κατάταξης (αποκλεισμένοι Α΄ Φάσης και αποκλεισμένοι Β΄ φάσης) , ανάλογα
με τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή, η Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΠΕΣΘ θα
συγκροτήσει ομίλους, όσο αυτό είναι εφικτό, με γεωγραφικά κριτήρια.
Κ 18 ΚΟΡΙΤΣΙΑ (τουρνουά εκτός συναγωνισμού): Οι 49ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή θα χωριστούν
σε τέσσερεις ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και θα αγωνιστούν μεταξύ τους, μία προς όλες, σε
έναν γύρο.

Για το Δ.Σ. της Ε.ΠΕ.Σ.Θ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Δατσέρης

Ιωάννης Σταλιόπουλος
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