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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ - Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΝΔΡΩΝ & ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΕΩΝ (Κ-22)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014
Μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής, σας γνωστοποιούμε τον
τρόπο
διεξαγωγής
των
πρωταθλημάτων
ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ,
Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ και του ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΕΩΝ (Κ-22), της
αγωνιστικής περιόδου 2013-2014.
Α) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ
1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝΕΦΗΒΩΝ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ - ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα
χωρίσθηκαν σε 15 ομίλους ως εξής:
α)
Οι ομάδες που οι ανδρικές τους συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα
Εθνικών κατηγοριών εκτός των σωματείων πού μετέχουν στην
Α΄κατηγορία Παίδων και Εφήβων δημιούργησαν τον (1) όμιλο.
β)
Οι ομάδες που οι ανδρικές τους συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα
Α’ και Β’ κατηγορίας ΕΣΚΑ (42 ομάδες) χωρίσθηκαν με γεωγραφικά
κριτήρια σε (5) ομίλους (2ος-6ος).
γ)
Οι ομάδες που οι ανδρικές τους συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Γ’
και Δ` κατηγορίας ΕΣΚΑ καθώς και όσες θα λάβουν μέρος για πρώτη
φορά (78 ομάδες) χωρίσθηκαν με γεωγραφικά κριτήρια σε (8) ομίλους
(7ος-14ος).
δ)
Οι ομάδες που συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα παίδων και
εφήβων ΕΣΚΑ με δεύτερες ομάδες δημιούργησαν τον (15) όμιλο.
Επισημαίνεται ότι οι δεύτερες ομάδες Παίδων ή Εφήβων των
σωματείων που δηλώσουν συμμετοχή δεν δικαιούνται πρόκρισης
στην Β΄Φάση.

Η ΕΣΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετεί τα σωματεία σε
οποιοδήποτε όμιλο , ανεξάρτητα από την κατηγορία που συμμετέχουν
στο πρωτάθλημα ανδρών , για τον καλύτερο χωρισμό των ομίλων με
γεωγραφικά κριτήρια.
Οι αγώνες του 11ου,12ου,Ομίλου θα διεξάγονται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ.
Οι αγώνες του 1ου,2ου,3ου,Oμίλου θα διεξάγονται κάθε ΤΡΙΤΗ.
Οι αγώνες του 08ου,10ου Oμίλου θα διεξάγονται κάθε ΠΕΜΠΤΗ.
Οι αγώνες του 4ου , 05ου ,06ου ,7ου, 09ου , 13ου ,14ου , 15ου Oμίλου
θα διεξάγονται κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ
Η Ε.Σ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ημέρας τέλεσης αγώνων ανά
όμιλο λόγω μη ικανού αριθμού κριτών και διαιτητών για την κάλυψη των
αγώνων.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Α’ΦΑΣΗ
α)
Οι ομάδες του 1ου έως και 15ου ΟΜΙΛΟΥ θα συναντηθούν
μεταξύ τους με σύστημα ΠΟΥΛ (ένας με όλους) ΔΥΟ ΓΥΡΩΝ. Οι
ομάδες των Παίδων και Εφήβων που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση
από τους ομίλους 1 έως και 14 θα προκριθούν για την Β`ΦΑΣΗ (σύνολο
ομάδων παίδων 28, εφήβων 24).
Β’ΦΑΣΗ
Οι 28 ομάδες Παίδων που θα προκριθούν, θα αγωνιστούν σε
αγώνες ΝΟΚ ΑΟΥΤ στις έδρες των σωματείων που τερμάτισαν στην
πρώτη θέση του ομίλου τους ,ως κάτωθι.(βλ. συνημμένο πίνακα 1)
Οι 24 ομάδες Εφήβων που θα προκριθούν, θα αγωνιστούν σε
αγώνες ΝΟΚ ΑΟΥΤ στις έδρες των σωματείων που τερμάτισαν στην
πρώτη θέση του ομίλου τους ,ως κάτωθι.(βλ. συνημμένο πίνακα 2)
Οι νικητές των αγωνων θα προκριθούν για την Γ`ΦΑΣΗ (σύνολο ομάδων
Παίδων 14, Εφήβων 12).
Γ’ΦΑΣΗ
Οι 14 ομάδες Παίδων που θα προκριθούν,κατόπιν κλήρωσης
θα αγωνιστούν σε αγώνες ΝΟΚ ΑΟΥΤ σε ουδέτερα γήπεδα .(βλ.
συνημμένο πίνακα 3)
Οι 12 ομάδες Εφήβων που θα προκριθούν,κατόπιν κλήρωσης θα
αγωνιστούν σε αγώνες ΝΟΚ ΑΟΥΤ σε ουδέτερα γήπεδα . (βλ.
συνημμένο πίνακα 4)
Ο ΤΡΕΙΣ (3) ΠΡΩΤΟΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΠΑΙΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΘΑ ΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

Β) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α΄ΦΑΣΗ
Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα χωρίσθηκαν
σε τέσσερις (4) ομίλους , με κατά τον δυνατόν γεωγραφικά κριτήρια και
θα συναντηθούν μεταξύ τους με σύστημα ΠΟΥΛ (ένας εναντίον όλων )
δύο γύρων και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Λόγω μη σταθερής ημέρας στο πρωτάθλημα της Δ΄κατηγορίας
ενδέχεται να υπάρχει μερική ανακατανομή ομάδων στους ομίλους καθώς
και αλλαγή αριθμού-ων κλήρωσης.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση καθενός από τους
τέσσερις
(4) ομίλους, ανέρχονται στην Γ΄κατηγορία. Για δε την
ανάδειξη του πρωταθλητή της Δ΄κατηγορίας αυτές οι ομάδες, θα
αγωνιστούν μεταξύ τους με σύστημα τελικής τετράδας, μετά από
κλήρωση.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 2η,3η & 4η θέση καθενός από
τους τέσσερις (4) ομίλους, σύνολο δώδεκα (12), προκρίνονται για την
Β΄φάση.
Β΄ΦΑΣΗ
Οι δώδεκα (12) ομάδες που προκρίθηκαν από την Α΄φάση θα
χωριστούν με κλήρωση σε τέσσερις (4) ομίλους των τριών (3) ομάδων
και θα συναντηθούν μεταξύ τους με σύστημα ΠΟΥΛ (ένας εναντίον
όλων) δύο γύρων και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Επισημαίνεται ότι και για τους τέσσερις (4) ομίλους θα
διεξάγονται δύο (2) αγωνιστικές κάθε εβδομάδα.
Κάθε όμιλος θα περιλαμβάνει μία ομάδα που τερμάτισε στην
Α΄φάση στην 2η θέση, μία ομάδα που τερμάτισε στην 3η θέση και μία
ομάδα που τερμάτισε στην 4η θέση,οι οποίες όμως δεν ήταν στον ίδιο
όμιλο στην Α΄φάση.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση καθενός από τους
τέσσερις (4) ομίλους ανέρχονται στην Γ΄κατηγορία.
Γ΄ΦΑΣΗ
Κατάταξη με σύστημα τελικής τετράδας θα γίνει επίσης για τις
ομάδες που θα καταλάβουν την 2η θέση των ομίλων της Β΄φάσης,
ώστε να υπάρχουν επιλαχούσες ομάδες σε περίπτωση που χρειασθεί
να ανέλθουν στην Γ΄κατηγορία και άλλες.
Ως έναρξη του πρωταθλήματος ορίζεται η εβδομάδα 7 με 13
Οκτωβρίου 2013.

Γ) ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΕΩΝ (Κ-22)
Μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής, σας γνωστοποιούμε τον
τρόπο διεξαγωγής του τουρνουά νέων (Κ-22)της αγωνιστικής περιόδου
2013-2014.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΕΩΝ (Κ-22)
1) ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ - ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στο τουρνουά χωρίσθηκαν με
κατά τον δυνατόν γεωγραφικά κριτήρια σε (2) ομίλους (1ος-2ος).
ως εξής:
1ος ομιλος: ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ,ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ,ΥΠΕΡΟΧΗ
ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ,ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ,ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ,ΑΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ,ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ,Α.Ε.Κ,ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ,ΑΟ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ,ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ,ΓΣ ΑΡΙΩΝ,ΑΕ
ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΔΙΑΣ ΑΛ.,ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
2ος ομιλος: ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ,ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ,ΑΣ ΝΙΚΗ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ,ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ,ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ,ΑΟ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ,ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ,ΚΑΟ ΓΕΡΑΚΑ,ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ,ΚΟ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ,Κ.Α.Π.,ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ,ΓΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ,ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ
Οι αγώνες του τουρνουά θα διεξάγονται κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Α’ΦΑΣΗ
Οι ομάδες του 1ου και 2ου ΟΜΙΛΟΥ θα συναντηθούν μεταξύ
τους με σύστημα ΠΟΥΛ (ένας με όλους) ΔΥΟ ΓΥΡΩΝ. Οι ομάδες που
θα καταλάβουν την 1η, 2η, 3η & 4η θέση θα προκριθούν για την
Β΄ΦΑΣΗ (σύνολο ομάδων 8).
Η Α΄φάση θα αρχίσει στις 9 Οκτωβρίου 2013.

Β'ΦΑΣΗ
Οι οκτώ (8) ομάδες που προκρίθηκαν, θα αγωνιστούν σύμφωνα
με το παρακάτω πίνακα, στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στην
υψηλότερη θέση στην βαθμολογία στην Α΄Φάση.
1.Α1 - Β4
2.Α2 - Β3
3.Β1 - Α4
4.Β2 - Α3
Όπου γράμμα είναι ο όμιλος και όπου αριθμός η θέση της ομάδας στην
Α΄φάση. Οι τέσσερις (4) νικήτριες ομάδες προκρίνονται στην ΤΕΛΙΚΗ
ΦΑΣΗ.
Η Β΄φάση θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου 2014.
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Για την ανάδειξη του πρωταθλητή του τουρνουά, οι τέσσερις (4)
ομάδες που προκρίθηκαν, θα αγωνιστούν μεταξύ τους με σύστημα
τελικής τετράδας σε γήπεδο και ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από
την Ε.Σ.Κ.Α., ως εξής:
1η Αγωνιστική
1.ΝΙΚΗΤΗΣ Α1 - Β4 με ΝΙΚΗΤΗ Β2 - Α3
2.ΝΙΚΗΤΗΣ Α2 - Β3 με ΝΙΚΗΤΗ Β1 - Α4
2η Αγωνιστική
Ν1 - Ν2 (για 1η και 2η θέση)
Η1 - Η2 (για 3η και 4η θέση)
Το παράβολο των εκατό (100) ευρώ, που έχει καταβάλλει κάθε
ομάδα, μετά την λήξη των υποχρεώσεων της στο τουρνουά
επιστρέφεται. Σε περίπτωση που κάποια ομάδα αποσυρθεί μετά την
κλήρωση και πριν την λήξη των υποχρεώσεων της για οποιοδήποτε λόγο,
τότε το παράβολο δεν επιστρέφεται.
Υπεύθυνη του τουρνουά Νέων είναι η κ.Μαριάννα Κραουνάκη
τηλέφωνο επικοινωνίας 2102924892 και email kraounaki@eska.gr.

Δ) ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ
Για τις ανάγκες του τουρνουά θα χρησιμοποιηθεί συνθετική
μπάλα MOLTEN No7 αντί Νο 5 που είχε γραφτεί στην αρχική
προκήρυξη του τουρνουά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ.ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

