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VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ
ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ-ΚΛΗΡΩΗ
ΑΓΩΝ.ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2018-2019
Καλωςορίηουμε τισ ομάδεσ vintage Ανδρών & Γυναικών αγωνιςτικισ περιόδου 2018-19
Ακολουκοφν οι λεπτομζρειεσ του τρόπου διεξαγωγισ των vintage Ανδρών & Γυναικών.
Παρακαλοφμε θερμά ενόψει τησ ζναρξησ των αγϊνων, όπωσ προςκομίςετε εγκαίρωσ τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την ζκδοςη νζων ειδικϊν δελτίων, την προςκόμιςη παλιϊν ειδικϊν
δελτίων για ανανζωςη (αν τυχόν υπάρχουν), καθϊσ και να τακτοποιήςετε τισ οικονομικζσ ςασ
υποχρεϊςεισ.
ασ εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτα παρακάτω:
Άρκρο 5 Ειδικισ Προκιρυξθσ «ομάδα που δεν ζχει δθλώςει εξαρχισ ςτο πρόγραμμα
αγώνων γιπεδο, θμζρα και ώρα των εντόσ ζδρασ αγώνων τθσ, οφείλει εντόσ 5 θμερών (πριν
τθν θμερομθνία του εκάςτοτε εντόσ ζδρα αγώνα τθσ) να εξαςφαλίςει γιπεδο διεξαγωγισ
τουσ, ακόμθ και ςτθν ζδρα του αντιπάλου με δικι τθσ ευκφνθ και ςε κάθε περίπτωςη ςε
ημερομηνία που δεν θα υπερβαίνει τισ δζκα ημζρεσ, διαφορετικά θα χάνει τον αγϊνα με 30 ςετ και 75-0 πόντουσ.»
ασ πλθροφοροφμε ότι κατόπιν ςχετικισ ενθμζρωςθσ από τθν ΚΕΔ/ΕΟΠΕ, θ γραμμι του
προπονθτι καταργικθκε.
Ιατρικι κεώρθςθ : Για τα vintage Ανδρών και Γυναικών 2018-2019, δίνεται θ δυνατότθτα
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ-ςυμμετζχουςεσ, είτε να κεωριςουν με ςφραγίδα και υπογραφι
γιατροφ τα ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΣΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ που εκδίδονται/ανανεώνονται από τθν
ΕΠΕΔΑ, είτε να εκδόςουν τθν ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
που ορίηονται από τθν νομοκεςία και τθν ΕΟΠΕ. ε κάκε περίπτωςθ, θ ομάδα υποχρεοφται
να προςκομίηει ςτουσ διαιτθτζσ ςε κάκε αγώνα τθσ ΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΣΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ
των ακλθτών/τριών που κα ςυμμετζχουν και για όςα δεν κα ζχουν ςτο πίςω μζροσ
ςφραγίδα και υπογραφι γιατροφ τθν αντίςτοιχθ κάρτα υγείασ ακλθτι. Ακλθτισ/τρια που
δεν κα προςκομίηει είτε το ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ με ιατρικι κεώρθςθ (ςτο
πίςω μζροσ), είτε τθν ΚΑΡΣΑ ΤΓΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗ (μαηί με το ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΑΘΛΗΣΙΚΗ
ΙΔΙΟΣΗΣΑ) δεν κα ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ.
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ΑΝΔΡΩΝ
Μετζχουν (27 ομάδεσ) : 1.Γ ΠΑΝΙΩΝΙΟ, 2.ΣΕΡΜΙΣΕ, 3.ΑΟΠ ΜΟΧΑΣΟΤ, 4.SAB, 5.ΑΟΝ
ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ(1), 6.ΑΟΝ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ(2), 7.ΑΟ ΕΙΡΙΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ, 8.ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ, 9.ΑΟ ΠΗΓΑΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ, 10.ΔΑ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ, 11.GAULS, 12.ΓΑ ΦΑΛΗΡΕΑ,
13.Α ΑΙΑ, 14.ΜΕΛΑ ΑΓ.ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ, 15.Γ ΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ, 16.ΤΔΠΕ, 17.ΑΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ, 18.ΦΑΜ ΦΟΙΒΟ, 19.ΦΛΤΕ, 20.Α ΠΕΡΙΣΕΡΙ(1), 21.Α ΠΕΡΙΣΕΡΙ(2), 22.ΑΕΓ
ΑΙΞΩΝΗ, 23.ΑΣΕΡΑ, 24.ΑΟ ΤΜΗΣΣΟΤ, 25.ΑΦΠ ΚΡΟΝΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ, 26.ΑΟ
ΘΡΙΑΜΒΟ(1), 27.ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟ(2)
Οι ομάδεσ που ςυμμετζχουν με 2 ομάδεσ θα τοποθετηθοφν ςε διαφορετικό όμιλο.

 ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
 Α΄ ΦΑΗ
Οι ομάδεσ κα τοποκετθκοφν κατόπιν κλιρωςθσ ςε 2 ομίλουσ : 1 όμιλο των 13 ομάδων και 1 των
14 ομάδων και κα αγωνιςτοφν ςε μονό γφρο.
ζναρξθ Α΄ φάςθσ : από 8/11/2018
 Β΄ ΦΑΗ
τθ Β΄ φάςθ κα προκρικοφν και κα αγωνιςτοφν :
1. Οι ομάδεσ που κα καταλάβουν τισ κζςεισ 5 ωσ 8 τθσ τελικισ βακμολογικισ κατάταξθσ των
ομίλων τθσ Α΄ φάςθσ ( πλεονζκτθμα ζδρασ ζχουν οι Α5, Α6, Β5, Β6) ςε αγώνεσ νοκ άουτ για
τισ κζςεισ 9-16 ωσ εξισ :
Α5-Β8
Α6-Β7
Β5-Α8
Β6-Α7
Οι νικθτζσ κα καταλάβουν τισ κζςεισ 9-12 και κα αγωνιςτοφν τθν επόμενθ αγωνιςτικι
περίοδο 2019-20 ςτθν Α΄ κατθγορία Vintage Ανδρών, ενώ οι θττθμζνοι κα καταλάβουν τισ κζςεισ
13-16 και κα αγωνιςτοφν ςτθ Β΄ κατθγορία
2. Οι ομάδεσ που κα καταλάβουν τισ 4 πρώτεσ κζςεισ τθσ τελικισ βακμολογικισ κατάταξθσ των
ομίλων τθσ Α΄ φάςθσ ςε αγώνεσ νοκ άουτ για τθν πρόκριςι τουσ ςτθν τελικι φάςθ ωσ εξισ :
Α1-Β4 αγώνασ α
Α2-Β3 αγώνασ β
Β1-Α4 αγώνασ γ
Β2-Α3 αγώνασ δ
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πλεονζκτθμα ζδρασ ζχουν οι Α1, Α2, Β1, Β2

 ΣΕΛΙΚΗ ΦΑΗ
τθν τελικι φάςθ οι ομάδεσ κα αγωνιςτοφν ωσ εξισ:
ΗΜΙΣΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ
Νικθτισ αγώνα α – Νικθτισ αγώνα δ ΑΓΩΝΑ ε
Νικθτισ αγώνα β – Νικθτισ αγώνα γ ΑΓΩΝΑ ςτ
ΜΙΚΡΟ ΣΕΛΙΚΟ : ΗΣΣΗΜΕΝΟ ΑΓΩΝΑ ε-ΗΣΣΗΜΕΝΟ ΑΓΩΝΑ ςτ
ΣΕΛΙΚΟ
: ΝΙΚΗΣΗ ΑΓΩΝΑ ε – ΝΙΚΗΣΗ ΑΓΩΝΑ ςτ

Αγωνιςτικι περίοδοσ 2019-2020 VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
Οι 8 ομάδεσ τθσ Β΄ φάςθσ που κα διεκδικιςουν τθν πρόκριςι τουσ ςτθν τελικι φάςθ μαηί με τισ
ομάδεσ που κα καταλάβουν τισ κζςεισ 9-12 τθσ Β φάςθσ, κα αγωνιςτοφν ςτθν Α κατθγορία. ε
περίπτωςθ μθ διλωςθσ ςυμμετοχισ ομάδασ, θ κενι κζςθ κα ςυμπλθρωκεί κατόπιν κλιρωςθσ
από ομάδα που αγωνίςτθκε ςτθ Β΄φάςθ 2018-19 και κατζκτθςε κζςθ από 13 ζωσ 16.
ε κάκε περίπτωςθ θ Α κατθγορία vintage Ανδρών δεν κα υπερβαίνει τισ 12 ομάδεσ.
Οι υπόλοιπεσ ομάδεσ μαηί με όςεσ νζεσ ομάδεσ δθλώςουν ςυμμετοχι κα αγωνιςτοφν ςτθ Β
κατθγορία. ε περίπτωςθ που οι ςυμμετοχζσ ομάδων ξεπεράςουν τον αρικμό 20 τότε κα
δθμιουργθκεί και Γ’ κατθγορία τθ Β κατθγορία κα ςυμμετζχουν 12 ομάδεσ ςφμφωνα με τθ
βακμολογικι κατάταξθ 2018-19.

4

ΕΝΩΗ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ

Ε. . ΠΕ. Δ. Α.
ΓΡΑΦΕΙΑ: κλ.γυμν.Ρζντθ «Μελίνα Μερκοφρθ»
Αγίασ Άννθσ & 28θσ Οκτωβρίου – 18233 Αγ.Ιωάννθσ Ρζντθ
τθλ:2109402078,2109400687, φαξ:2109403405 e-mail:espeda@espeda.gr
www.espeda.gr

ΓΤΝΑΙΚΩΝ
Μετζχουν (22 ομάδεσ) : 1.ΑΟΝ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ(1), 2.ΑΟΝ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ(2), 3.SAB, 4.ΑΟ
ΕΙΡΙΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ, 5.ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, 6.ΔΑ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ, 7.ΑΟ ΠΗΓΑΟ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ(1), 8.ΑΟ ΠΗΓΑΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ(2), 9.ΑΠ ΙΩΝΕ, 10.ΓΑ ΦΑΛΗΡΕΑ, 11.Α ΑΙΑ,
12.ΤΔΠΕ, 13.ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, 14.ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟ, 15.ΑΦΠ ΚΡΟΝΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ, 16.Γ
ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΗ, 17.ΔΑΦΝΗ-ΤΜΗΣΣΟ, 18.ΑΟ ΒΑΡΗ ΑΝΑΓΤΡΟΤ, 19.Α ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 20.Α
ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ, 21.ΑΕΓ ΑΙΞΩΝΗ, 22.Γ ΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
Οι ομάδεσ που ςυμμετζχουν με 2 ομάδεσ θα τοποθετηθοφν ςε διαφορετικό όμιλο.

 ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
 Α΄ ΦΑΗ
Οι ομάδεσ κα τοποκετθκοφν κατόπιν κλιρωςθσ ςε 2 ομίλουσ των 11 ομάδων και κα
αγωνιςτοφν ςε μονό γφρο.
ζναρξθ Α΄ φάςθσ : από 8/11/2018
 Β΄ ΦΑΗ
τθ Β΄ φάςθ κα προκρικοφν και κα αγωνιςτοφν :
1. Οι ομάδεσ που κα καταλάβουν τισ κζςεισ 5 ωσ 8 τθσ τελικισ βακμολογικισ κατάταξθσ των
ομίλων τθσ Α΄ φάςθσ ( πλεονζκτθμα ζδρασ ζχουν οι Α5, Α6, Β5, Β6) ςε αγώνεσ νοκ άουτ για
τισ κζςεισ 9-16 ωσ εξισ :
Α5-Β8 αγώνασ 1
Α6-Β7 αγώνασ 2
Β5-Α8 αγώνασ 3
Β6-Α7 αγώνασ 4
Οι νικιτριεσ ομάδεσ κα καταλάβουν τισ κζςεισ 9-12 , ενώ οι θττθμζνεσ κα καταλάβουν τισ
κζςεισ 13-16 αγων.περιόδου 2018-19
2. Οι ομάδεσ που κα καταλάβουν τισ 4 πρώτεσ κζςεισ τθσ τελικισ βακμολογικισ κατάταξθσ των
ομίλων τθσ Α΄ φάςθσ ςε αγώνεσ νοκ άουτ για τθν πρόκριςι τουσ ςτθν τελικι φάςθ ωσ εξισ :
Α1-Β4 αγώνασ α
Α2-Β3 αγώνασ β
Β1-Α4 αγώνασ γ
Β2-Α3 αγώνασ δ
πλεονζκτθμα ζδρασ ζχουν οι Α1, Α2, Β1, Β2
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 ΣΕΛΙΚΗ ΦΑΗ
τθν τελικι φάςθ οι ομάδεσ κα αγωνιςτοφν ωσ εξισ:
ΗΜΙΣΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ
Νικθτισ αγώνα α – Νικθτισ αγώνα δ ΑΓΩΝΑ ε
Νικθτισ αγώνα β – Νικθτισ αγώνα γ ΑΓΩΝΑ ςτ
ΜΙΚΡΟ ΣΕΛΙΚΟ : ΗΣΣΗΜΕΝΟ ΑΓΩΝΑ ε-ΗΣΣΗΜΕΝΟ ΑΓΩΝΑ ςτ
ΣΕΛΙΚΟ
: ΝΙΚΗΣΗ ΑΓΩΝΑ ε – ΝΙΚΗΣΗ ΑΓΩΝΑ ςτ

Αγωνιςτικι περίοδοσ 2019-2020 VINTAGE ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ
τθν Α΄κατθγορία Γυναικών Vintage κα ςυμμετζχουν οι 8 πρώτεσ ομάδεσ τθσ τελικισ
βακμολογικισ κατάταξθσ αγων.περ.2018-19
Σε περίπτωςη μη δήλωςησ ςυμμετοχήσ ομάδασ, η κενή θζςη θα ςυμπληρωθεί κατόπιν κλήρωςησ
από επόμενη ομάδα τησ τελικήσ βαθμολογικήσ κατάταξησ 2018-19.
τθν Β κατθγορία Γυναικών vintage κα ςυμμετζχουν:
Οι υπόλοιπεσ ομάδεσ που ςυμμετείχαν τθν αγων.περίοδο 2018-19, μαηί με όςεσ νζεσ ομάδεσ
δθλώςουν ςυμμετοχι. ε περίπτωςθ που οι ςυμμετοχζσ ομάδων τθν επόμενθ αγων.περίοδο
2019-20 είναι από 23 και πάνω, τότε κα δθμιουργθκεί και Γ’ κατθγορία. τθ Β κατθγορία κα
ςυμμετζχουν οι 8 ομάδεσ που κατζλαβαν τισ κζςεισ 5-8 τθσ τελικισ βακμολογικισ κατάταξθσ των
δφο ομίλων τθσ Α΄φάςθσ 2018-19.

Για το Δ.. τθσ Ε..ΠΕ.Δ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗ

ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΧΑΛΒΑΣΖΗ
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