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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2ΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του
καταστατικού της Ε.ΠΕ.Σ.Θ., του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Πρωταθλημάτων (ΓΚΟΔΠ) της Ε.Ο.ΠΕ., του Διεθνούς Κανονισμού Πετοσφαίρισης και της
υπ.αριθμ 1810/15.05.2017 Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ., αγωνιστικής
περιόδου 2017-18, η προκήρυξη της 2ης Τοπικής κατηγορίας Γυναικών, συμπληρώνεται ως
εξής:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Δ΄ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Α. Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΠΕ.Σ.Θ. να κάνει δεκτή την εκ παραδρομής
εκπρόθεσμη δήλωση συμμετοχής του σωματείου ΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ, οι είκοσι
μία (21) ομάδες της κατηγορίας χωρίζονται στην Α΄φάση σε δύο ομίλους ως εξής:
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
1.ΑΕ ΔΕΛΤΑ
2.ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ
3.ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4.ΑΣ ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ
5.ΑΜΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
6.ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
7.ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ
8.ΑΜΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ
9.ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡ.
10.ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
11.ΜΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Β΄ΟΜΙΛΟΣ
1.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΕΪ ΟΛΥΜΠΟΣ
2.ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ
3.ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΦΣ
4.ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
5.ΖΕΦΥΡΟΣ ‘02
6.ΑΣ ΤΙΤΑΝΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
7.ΑΕ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧ.
8.ΜΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
9.ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ
10.ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

Η κλήρωση και το πρόγραμμα αγώνων της Α΄φάσης του Β΄ομίλου παραμένουν σύμφωνα
με αυτήν που διεξήχθη τη Δευτέρα 30/10, ενώ η κλήρωση του Α΄ομίλου θα διεξαχθεί εκ
νέου την Τετάρτη 8/11/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Ε.ΠΕ.Σ.Θ.
Β. Στη Β΄φάση του πρωταθλήματος θα προκριθούν:
α) Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας των ομίλων, σύνολο οκτώ, θα
συγκροτήσουν τον όμιλο ανόδου όπου θα αγωνισθούν μετά από κλήρωση ένας προς όλους
σε δύο γύρους. Οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας που θα προκύψει από τους 2

γύρους, θα ανέλθουν στην 1η Τοπική κατηγορία Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 201819. Οι υπόλοιπες έξι ομάδες θα καταλάβουν τις θέσεις 3 έως και 8 στον πίνακα της τελικής
βαθμολογικής κατάταξης.
β) Οι υπόλοιπες ομάδες της βαθμολογίας των ομίλων, σύνολο δεκατρείς, εφόσον το
επιθυμούν, θα πρέπει να στείλουν ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ προκειμένου να
συγκροτήσουν τον όμιλο κατάταξης, όπου θα αγωνισθούν μετά από κλήρωση ένας προς
όλους σε ένα γύρο. Οι τυχόν ομάδες που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή στη Β΄ Φάση για τον
όμιλο κατάταξης, θα καταλάβουν τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της
κατηγορίας.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΙΒ΄: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Στην περίπτωση που οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στην 1η Τοπική
Κατηγορία Γυναικών και στη 2η Τοπική Κατηγορία Γυναικών, την αγωνιστική περίοδο
2018-2019, είναι στο σύνολό τους λιγότερες από δέκα τέσσερις (14), τότε το ΔΣ της ΕΠΕΣΘ
διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της 2ης Τοπικής Κατηγορίας, για την αγωνιστική
περίοδο 2018-2019.
Σε περίπτωση που οι ομάδες που θα δικαιούνται και θα δηλώσουν συμμετοχή
στην 2η Τοπική Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 είναι παραπάνω από 24
τότε το ΔΣ της ΄Ενωσης διατηρεί το δικαίωμα να δημιουργήσει και 3η Τοπική Κατηγορία.
Στην περίπτωση αυτή έτσι όπως προβλέπεται από τον ΓΚΟΔΠ και τις προκηρύξεις, στη 2η
Τοπική Γυναικών θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής δώδεκα (12) ομάδες και υπόλοιπες θα
λάβουν μέρος στην 3η Τοπική Κατηγορία Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 20182019. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή της δημιουργίας 3ης Τοπικής Κατηγορίας, δικαίωμα
συμμετοχής στην 2η τοπική Γυναικών 2018-19, θα έχουν οι ομάδες που τυχόν θα
υποβιβασθούν από την 1η τοπική γυναικών και τόσες ομάδες από την τελική κατάταξη,
ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός δώδεκα. Οι υπόλοιπες ομάδες της κατάταξης θα
συγκροτήσουν την 3η τοπική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
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