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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ VINTAGE
ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
ΑΓΩΝ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α., του εσωτερικού
κανονισμού της Ε.Ο.ΠΕ., των Διεθνών Κανονισμών Πετοσφαίρισης, του Γενικού Κανονισμού
Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, της Γενικής Προκήρυξης Ε.Ο.ΠΕ. και της
Ειδικής Προκήρυξης Βόλεϊ Vintage Ανδρών και Γυναικών της Ένωσής μας, αγωνιστικής
περιόδου 2020-2021, εκδίδεται η Συμπληρωματική Ειδική Προκήρυξη - Κληρώσεις Vintage
Ανδρών και Γυναικών Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. 2020-2021.

Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ

Σας εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω :
1. στην πιστή εφαρμογή και τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου
πετοσφαίρισης (θα σας σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή ενώ είναι αναρτημένο
και στην ιστοσελίδα της Ένωσης, μαζί με τη διαχείριση περίπτωσης
κρούσματος covid-19).
2. μετά την ανακοίνωση από την πολιτεία των νέων μέτρων απαγόρευσης
κυκλοφορίας μετά τις 00.30 και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη
διάρκεια ενός αγώνα βόλεϊ, πολλές φορές ξεπερνά τις 2μισι ώρες,
παρακαλούμε όπως φροντίσετε οι ώρες έναρξης των αγώνων σας να είναι το
αργότερο έως 21.00, προκειμένου να αποχωρούν και να επιστρέφουν
εγκαίρως στο σπίτι τους όλοι οι συμμετέχοντες (αθλητές/τριες, προπονητές,
παράγοντες, διαιτητές). Η Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να
λυθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει, παρακαλούμε όμως έως τότε για τη
συνεργασία και ανταπόκρισή σας
3. λόγω των ειδικών περιοριστικών μέτρων, σας πληροφορούμε ότι δεν θα
διεξαχθεί διά ζώσης κλήρωση και θα αναρτηθούν, το συντομότερο, με
προτεραιότητα με τους κλειδαρίθμους που έχετε ζητήσει, απευθείας τα
προγράμματα των αγώνων όλων των κατηγοριών ανδρών και γυναικών
(καθώς διεξάγονται η κάθε κατηγορία σε έναν όμιλο .
Επίσης,
σε περίπτωση που την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2021-2022 προκύψει κενή
θέση σε οποιαδήποτε κατηγορία είτε λόγω μη δήλωσης συμμετοχής ομάδας, είτε
λόγω επιθυμίας συμμετοχής ομάδας σε χαμηλότερη κατηγορία, τότε την κενή
θέση θα συμπληρώσει η ομάδα που τερμάτισε στην υψηλότερη θέση μεταξύ των
ομάδων που δεν προβιβάστηκαν στο πρωτάθλημα της αμέσως κατώτερης
κατηγορίας της προηγούμενης αγων.περιόδου 2020-21. Σε περίπτωση άρνησης
της ομάδας που αποκτά δικαίωμα συμπλήρωσης της κατηγορίας, το δικαίωμα
μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη ομάδα κ.ο.κ.

• VINTAGE ΑΝΔΡΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ : από 14/11/2020)
Δήλωσαν συμμετοχή συνολικά 22 ομάδες.
Λόγω μη δήλωσης συμμετοχής των ομάδων (ΑΟ ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-SAB-ΣΥΔΠΕΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ-ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-GAULS) που είχαν δικαίωμα
σύμφωνα με την βαθμολογική κατάταξη της αγωνιστικής περιόδου 2019-20 να
μετέχουν στην Α΄ κατηγορία vintage Ανδρών, η Α΄ κατηγορία θα διεξαχθεί με 10
ομάδες (αντί για 12) ως εξής:
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, 2.ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(1), 3.ΑΣΤΕΡΑΣ, 4.ΔΑΣ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 5.ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, 6.ΑΟ ΚΩΦΩΝ1 και 7.ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 8.ΑΕ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 9.ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ(1), 10.ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ2
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1.ΤΕΡΜΙΤΕΣ, 2.ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(2), 3.ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ(2)
4.ΑΟ ΥΜΗΤΤΟΣ, 5.Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6.ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, 7.ΓΑΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ,
8.ΑΕ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, 9.ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΣ, 10.ΑΣΦΠ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 11.ΑΠΣ
ΑΛΙΜΟΥ, 12.ΑΑΣ ΚΟΤΙΝΟΣ3

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α΄ ΦΑΣΗ
Οι ομάδες θα τοποθετηθούν σε έναν (1) όμιλο των 10 ομάδων και θα αγωνιστούν
σε μονό γύρο.
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
❖ Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογικής κατάταξης της Α΄ φάσης, θα
αγωνιστούν σε αγώνες play off μεταξύ τους, σε μίνι πρωτάθλημα ενός γύρου,
μεταφέροντας σε αυτό τη συνολική βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει
στην κανονική περίοδο (Α΄φάση). Στο τέλος του μίνι αυτού πρωταθλήματος
θα προκύψει η τελική βαθμολογική κατάταξη. Στο πρωτάθλημα αυτό οι
ομάδες θα τοποθετηθούν στον πίνακα της κλήρωσης, προκειμένου να
εκδοθεί το πρόγραμμα, βάσει της βαθμολογικής τους κατάταξης της
κανονικής περιόδου, δηλ. ο 1ος της βαθμολογίας θα τοποθετηθεί στο Νο 1, ο
2ος στο Νο 2 κ.ο.κ. Οι αγώνες θα διακόπτονται αυτόματα, αν δεν θα υπάρχει
βαθμολογικό ενδιαφέρον για οποιαδήποτε θέση.
Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια.
❖ Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5-10 της βαθμολογίας της Α΄ φάσης
θα αγωνιστούν σε έναν όμιλο σε μονό γύρο με μεταφορά βαθμολογίας της Α΄
φάσης. Οι αγώνες θα διακόπτονται αυτόματα, αν δεν θα υπάρχει
βαθμολογικό ενδιαφέρον για οποιαδήποτε θέση.
Οι δύο τελευταίες ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης
υποβιβάζονται στη Β΄ κατηγορία αγων.περιόδου 2021-22.

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α΄ ΦΑΣΗ
1

Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΕΓ ΑΙΞΩΝΗ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΩΣ ΑΟ ΚΩΦΩΝ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 6 ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2019-20, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ 7 ΩΣ 10 ΣΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3
ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
2

Οι ομάδες θα τοποθετηθούν κατόπιν κλήρωσης σε έναν (1) όμιλο των 12 ομάδων
και θα αγωνιστούν σε μονό γύρο.
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
❖ Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογικής κατάταξης της Α΄ φάσης, θα
αγωνιστούν σε αγώνες play off μεταξύ τους, σε μίνι πρωτάθλημα ενός γύρου,
μεταφέροντας σε αυτό τη συνολική βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει
στην κανονική περίοδο (Α΄φάση). Στο τέλος του μίνι αυτού πρωταθλήματος
θα προκύψει η τελική βαθμολογική κατάταξη. Στο πρωτάθλημα αυτό οι
ομάδες θα τοποθετηθούν στον πίνακα της κλήρωσης, προκειμένου να
εκδοθεί το πρόγραμμα, βάσει της βαθμολογικής τους κατάταξης της
κανονικής περιόδου, δηλ. ο 1ος της βαθμολογίας θα τοποθετηθεί στο Νο 1, ο
2ος στο Νο 2 κ.ο.κ. Οι αγώνες θα διακόπτονται αυτόματα, αν δε θα υπάρχει
βαθμολογικό ενδιαφέρον για οποιαδήποτε θέση.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις 2 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας
προβιβάζονται στην Α΄ κατηγορία vintage Ανδρών 2021-22.

• VINTAGE ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ : από 14/11/2020)
Δήλωσαν συμμετοχή 17 ομάδες
Λόγω μη δήλωσης συμμετοχής των ομάδων (ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΣΠ ΙΩΝΕΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣSAB-ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ-ΔΑΦΝΗ ΥΜΗΤΤΟΣ-UNION EUROBANK-GAULS) που είχαν
δικαίωμα σύμφωνα με την βαθμολογική κατάταξη της αγωνιστικής περιόδου 201920 να μετέχουν στην Α΄ κατηγορία vintage Γυναικών, η Α΄ κατηγορία θα διεξαχθεί με
8 ομάδες (αντί για 10) ως εξής:
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1.ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ, 2.ΑΣΠ ΓΛΥΦΑΔΑ4, 3.ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, και
4.ΑΠΣ ΑΛΙΜΟΥ, 5.ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, 6.ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, 7.ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,
8.ΑΣΦΠ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ5
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1.ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 2.ΓΑΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ, 3.ΑΟ ΕΛΕΥΣΙΣ, 4.Σ.Ε.Τ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 5.Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 6.ΑΕ ΡΕΝΤΗ, 7.ΜΑΟ ΚΟΡΟΙΒΟΣ, 8.ΑΟ
ΚΩΦΩΝ, 9.ΑΑΣ ΚΟΤΙΝΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
➢ Α΄ ΦΑΣΗ
Οι ομάδες θα τοποθετηθούν σε έναν (1) όμιλο των 8 ομάδων και θα αγωνιστούν
σε δύο γύρους (αγώνες εντός – εκτός έδρας).
Η ομάδα που θα κατάβει την πρώτη θέση ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια.
Η Α΄ κατηγορία την αγωνιστική περίοδο 2021-22 :
εφόσον οι δηλώσεις συμμετοχής συνολικά ξεπεράσουν τις 20 ομάδες θα διεξαχθεί
με 10 ομάδες οπότε την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2020-21 θα υποβιβαστεί η
τελευταία ομάδα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης,
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ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΕΓ ΑΙΞΩΝΗ ΣΕ ΑΣΠ ΓΛΥΦΑΔΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 7 ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2019-20, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ 4 ΩΣ 8 ΣΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
5

διαφορετικά, θα διεξαχθεί με 8 ομάδες και οι δύο ομάδες που θα καταλάβουν τις
δύο τελευταίες θέσεις στην βαθμολογική κατάταξη, υποβιβάζοναι στη Β΄ κατηγορία
2021-22 .

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
➢ Α΄ ΦΑΣΗ
Οι ομάδες θα τοποθετηθούν σε έναν όμιλο των 9 ομάδων και θα αγωνιστούν σε μονό
γύρο.
➢ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
❖ Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της βαθμολογικής κατάταξης της Α΄ φάσης, θα
αγωνιστούν σε αγώνες play off μεταξύ τους, σε μίνι πρωτάθλημα ενός γύρου,
μεταφέροντας σε αυτό τη συνολική βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει
στην κανονική περίοδο (Α΄φάση). Στο τέλος του μίνι αυτού πρωταθλήματος
θα προκύψει η τελική βαθμολογική κατάταξη. Στο πρωτάθλημα αυτό οι
ομάδες θα τοποθετηθούν στον πίνακα της κλήρωσης, προκειμένου να
εκδοθεί το πρόγραμμα, βάσει της βαθμολογικής τους κατάταξης της
κανονικής περιόδου, δηλ. ο 1ος της βαθμολογίας θα τοποθετηθεί στο Νο 1, ο
2ος στο Νο 2 κ.ο.κ. Οι αγώνες των Play off θα διακόπτονται αυτόματα, αν δε
θα υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για οποιαδήποτε θέση.
Οι δύο πρώτες ομάδες ανέρχονται στην Α΄ κατηγορία 2021-22
Εάν την αγωνιστική περίοδο 2021-22 οι συμμετοχές ξεπεράσουν συνολικά τις
20 ομάδες τότε στην Α΄ κατηγορία 2021-22 θα ανέλθει και η 3η ομάδα της
τελικής βαθμολογικής κατάταξης Β κατηγ.2020-21 (καθώς τότε η Α΄ κατηγ. θα
διεξαχθεί με 10 ομάδες)
❖ Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5-9 της βαθμολογίας της Α΄ φάσης
θα αγωνιστούν σε έναν όμιλο σε μονό γύρο με μεταφορά βαθμολογίας της Α΄
φάσης. Οι αγώνες θα διακόπτονται αυτόματα, αν δεν θα υπάρχει
βαθμολογικό ενδιαφέρον για οποιαδήποτε θέση.
Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ

