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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ 
K17 Αγοριών – Κ16 Κοριτςιών  

ΑΓ. ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2022-2023 
 

 
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2725/1999, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, του 

καταςτατικοφ τθσ ΕΠΕΣΘ, του Γενικοφ Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ & Διεξαγωγισ 
Πρωτακλθμάτων (ΓΚΟΔΠ) τθσ ΕΟΠΕ, του Διεκνοφσ Κανονιςμοφ Πετοςφαίριςθσ, τθσ υπ' 
αρικμ.πρωτ.: 2938/07.07.2022 Γενικισ Προκιρυξθσ Πρωτακλθμάτων τθσ Ε.Ο.ΠΕ., 
αγωνιςτικισ περιόδου 2022-2023, θ Ειδικι Προκιρυξθ των Πρωτακλθμάτων Κ17 Αγοριών-
Κ16 Κοριτςιών με αρικ.πρωτ. 1781/21.12.2022 ςυμπλθρώνεται ωσ εξισ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Κ17 Αγοριών 
Στθν Α΄Φάςη οι ζνδεκα (11) ομάδεσ που διλωςαν ςυμμετοχι, κα αγωνιςκοφν μεταξφ τουσ 
μία προσ όλεσ ςε ζναν γφρο με βακμολογία. Οι τζςςερισ πρώτεσ ομάδεσ του βακμολογικοφ 
πίνακα κα προκρικοφν ςτο Final Four και κα αγωνιςκοφν ςε ουδζτερο γιπεδο, θ 1θ με τθν 
4θ και θ 2θ με τθν 3θ. Οι νικθτζσ αυτών των αγώνων κα αγωνιςκοφν ςτον τελικό για τισ 
κζςεισ 1-2 και οι θττθμζνοι ςτον μικρό τελικό για τισ κζςεισ 3-4. Τισ κζςεισ 5-11 κα 
καταλάβουν οι υπόλοιπεσ ομάδεσ, ςφμφωνα με τθν κατάταξθ τθσ  βακμολογίασ τθσ 
Α΄Φάςθσ. 
 
Κ16 Κοριτςιών 
Στθν Α΄Φάςη οι είκοςι επτά (27) ομάδεσ που διλωςαν ςυμμετοχι, κα χωριςκοφν μετά από 
κλιρωςθ ςε τζςςερισ ομίλουσ, οι 3 πρώτοι των 7 ομάδων και ο 4οσ των 6 ομάδων και κα 
αγωνιςκοφν μεταξφ τουσ μία προσ όλεσ ςε πρωτάκλθμα ενόσ γφρου με βακμολογία. Σε 
κάκε όμιλο κα  κλθρωκεί μία ομάδα από αυτζσ  που κατζκτθςαν τισ κζςεισ 1-4 ςτο 
πρωτάκλθμα Κ16 τθσ αγωνιςτικισ περιόδου 2021-22. Οι τζςςερισ πρώτεσ ομάδεσ τθσ 
βακμολογίασ του κάκε ομίλου τθσ Α΄ Φάςθσ , ςφνολο δεκαζξι (16), κα προκρικοφν ςτθ 
Β΄φάςθ. 
 
Στθ Β΄φάςη οι 16 ομάδεσ που κα προκρικοφν κα χωριςτοφν ςε τζςςερισ ομίλουσ των 
τεςςάρων ομάδων και κα αγωνιςτοφν μεταξφ τουσ, μία προσ όλεσ, ςε δφο γφρουσ ανάλογα 
με τθν κλιρωςθ. Οι δφο πρώτεσ ομάδεσ κάκε ομίλου κα προκρικοφν ςτθν Γ’ Φάςθ (ςφνολο 
8). Δεν κα ςυναντθκοφν ομάδεσ που αγωνίςτθκαν ςτον ίδιο όμιλο κατά τθν Α’ Φάςθ. 
Η ςυγκρότθςθ των τεςςάρων ομίλων κα γίνει ωσ εξισ:  
 

1. Σε κάκε όμιλο κα κλθρωκοφν  μια ομάδα από αυτζσ που κατζλαβαν τθν 1θ κζςθ, 
μία από αυτζσ που κατζλαβαν τθν 2θ, μια ομάδα από αυτζσ που κατζλαβαν τθν 3θ 
κζςθ και μία ομάδα από αυτζσ που κατζλαβαν τθν 4θ  Θζςθ 

 



2. Οι δφο πρώτεσ ομάδεσ τθσ βακμολογίασ των δφο γφρων των 4 ομίλων τθσ Β΄ φάςθσ, 
προκρίνονται ςτθν Γ΄ φάςθ. 

 
τη Δ΄ Φάςη, οι οχτώ ομάδεσ που προκρίκθκαν κα αγωνιςκοφν μεταξφ τουσ μετά από 
κλιρωςθ οι 1οι με τουσ 2ουσ ςε αγώνεσ Play Off. Οι ομάδεσ που κα ςυμπλθρώςουν δφο νίκεσ 
κα προκρικοφν ςτο Final Four. Δεν κα κλθρωκοφν ομάδεσ που προζρχονται από τον ίδιο 
όμιλο από τθν Β΄ Φάςθ. Πλεονζκτθμα ζδρασ ςτον πρώτο και ςτον τρίτο αγώνα (αν 
χρειαςτεί) κα ζχουν οι ομάδεσ με τθν καλφτερθ βακμολογικι κατάταξθ ςτον όμιλό τουσ. 
 
Οι τζςςερισ (4) ομάδεσ που κα προκρικοφν από τθ Δ’ Φάςθ, κα δθμιουργιςουν τα ηευγάρια 
των θμιτελικών μετά από κλιρωςθ. Οι νικθτζσ αυτών των αγώνων κα αγωνιςκοφν ςτον 
τελικό για τισ κζςεισ 1-2 και οι θττθμζνοι ςτον μικρό τελικό για τισ κζςεισ 3-4. Το Final Four 
κα διεξαχκεί ςε ουδζτερθ ζδρα. 
 

ΑΓΩΝΕ ΚΑΣΑΣΑΞΗ : Οι ομάδεσ που κα αποκλειςτοφν από τθν Α Φάςθ κα 
αγωνιςτοφν εφόςον το επικυμοφν ςε αγώνεσ κατάταξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι , τα 
ςωματεία, πρζπει να αποςτείλουν ςτθν Ζνωςθ νζα διλωςθ ςυμμετοχισ.  
 
Το ςφςτθμα των αγώνων κατάταξθσ κα επιλεγεί από τθν Επιτροπι Πρωτακλθμάτων 
τθσ ΕΠΕΣΘ ανάλογα με τον αρικμό των ομάδων που κα δθλώςουν ςυμμετοχι και 
τθν γεωγραφικι τουσ προζλευςθ. 
 

Δεν θα  ιςχφςουν οι ονομαςτικζσ καταςτάςεισ  για κάθε ομάδα ςτην περίπτωςη 
που ςφλλογοσ δηλώνει ςυμμετοχή με περιςςότερεσ από μια ομάδα.   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΑΣΕΡΗ                                 ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΛΙΟΠΟΤΛΟ 
 

 
 
 


