Αγ.Ιωάννης Ρέντη 6 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ.πρωτ. 22178

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΦΗΒΩΝ(Νέων) – ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017 - 2018
Η Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της, του εσωτερικού
κανονισμού της Ε.Ο.ΠΕ, των Διεθνών Κανονισμών Πετοσφαίρισης, του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της
Ε.Ο.ΠΕ αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 με αριθ. πρωτ. 1810-15/5/17 και των
συμπληρωματικών αυτής, της Ειδικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Εφήβων(νέων)Νεανίδων-Παίδων-Κορασίδων 2017-2018 με αρ.πρωτ.22163-1/9/2017, με απόφαση του
Δ.Σ./Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. (αριθ.πρακτικού Νο 6-5.9.17) αποφάσισε όπως το άρθρο 2 της Ειδικής
Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Εφήβων(νέων)-Νεανίδων-Παίδων-Κορασίδων 2017-2018
τροποποιηθεί ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, στην Α΄ φάση, οι ομάδες θα τοποθετηθούν κατόπιν κλήρωσης
σε 1 όμιλο των 12 ομάδων και θα αγωνιστούν σε 2 γύρους (αγώνες εντός-εκτός
έδρας).
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 11η και 12η θέση της Α΄ φάσης θα υποβιβαστούν
και θα αγωνιστούν στη Β΄ κατηγορία κορασίδων την αγωνιστική περίοδο 2018-19.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις 5 (πέντε) πρώτες θέσεις της βαθμολογικής
κατάταξης της Α΄ φάσης θα αγωνιστούν στο final 8 κορασίδων 2017-18.
Στη Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ κορασίδων στην Α΄ φάση, οι ομάδες θα τοποθετηθούν κατόπιν
κλήρωσης σε 1 όμιλο των 12 ομάδων και θα αγωνιστούν σε 2 γύρους (αγώνες εντόςεκτός έδρας).
Οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης της Α΄ φάσης,
αγων.περιόδου 2017-18 προβιβάζονται στην Α΄ κατηγορία κορασίδων την
αγωνιστική περίοδο 2018-19, όπως επίσης θα αγωνιστούν στο final 8 κορασίδων
2017-18, ενώ οι ομάδες που θα καταλάβουν την 11η και 12η θέση θα υποβιβαστούν
και θα αγωνιστούν στη Γ΄ κατηγορία κορασίδων την αγωνιστική περίοδο 2018-19.
Το σύστημα διεξαγωγής για τη Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ θα γνωστοποιηθεί στα συμμετέχοντα
σωματεία με Συμπληρωματική Ειδική Προκήρυξη ανάλογα του αριθμού των ομάδων
που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα.
Σε κάθε περίπτωση οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση της τελικής
βαθμολογικής κατάταξης μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος Γ΄ κατηγορίας
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Κορασίδων, αγων.περιόδου 2017-18, θα προβιβαστούν στη Β΄ κατηγορία κορασίδων
την αγωνιστική περίοδο 2018-19, καθώς επίσης η ομάδα που θα καταλάβει την 1η
θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης μετά την ολοκλήρωση του
πρωταθλήματος Γ΄ κατηγορίας θα συμμετάσχει στο final 8 κορασίδων 2017-2018.
FINAL 8 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι οκτώ ομάδες του final 8 (δηλαδή οι 1η-2η-3η-4η-5η ομάδες της Α΄ κατηγορίας, οι 1η-2η
ομάδες της Β΄ κατηγορίας και η 1η ομάδα της Γ΄ κατηγορίας) θα αγωνιστούν σε έναν
αγώνα νοκ-άουτ ως εξής:
1ος Α΄ κατηγορίας – 1ος Γ΄ κατηγορίας
αγώνας 1
ος
ος
2 Α΄ κατηγορίας – 2 Β΄ κατηγορίας
αγώνας 2
ος
ος
3 Α΄ κατηγορίας – 1 Β΄ κατηγορίας
αγώνας 3
4ος Α΄ κατηγορίας – 5ος Α΄ κατηγορίας
αγώνας 4
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Νικητής αγώνα 1 – Νικητής αγώνα 4
αγώνας 5
Νικητής αγώνα 2 – Νικητής αγώνα 3
αγώνας 6
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ηττημένος αγώνα 5 – Ηττημένος αγώνα 6)
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Νικητής αγώνα 5 – Νικητής αγώνα 6)
Οι αγώνες του Final 8 θα διεξαχθούν σε ένα τριήμερο Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή σε
γήπεδο και ώρες που θα οριστούν από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της Ένωσης.
.....................................................................................................................................................

Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
κλειστό γυμναστήριο Ρέντη «Μ.Μερκούρη»
Αγ.Άννης & 28ης Οκτωβρίου 18233 Αγ.Ιωάννης Ρέντη
ΤΗΛ.:2109402078, 2109400687 ΦΑΞ.: 2109400687
www.espeda.gr, e-mail: espeda@espeda.gr Σελίδα 2

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ

