
 

Αριθ. Πρωτ. – 4192 -- 
Προς 
Όλα τα σωματεία της δύναμής μας

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν    Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν

Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ  2 0 1 9

Κύριε Πρόεδρε, 

Σας γνωρίζουμε ότι, με απόφαση του Διοικητικ
14 συνεδρίασή του της 13.11.2019, εγκρίθηκε η διεξαγωγή της τελικής φάσης των 
Υποδομών αγωνιστικής περιόδου 2019 
Υποδομών,   η οποία   εγκρίθηκε στην από 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Κ-17 ΓΕΝ. 2003

Α .  Β΄ ΦΑΣΗ [ ΓΥΡΟΣ ]  ΚΑΙ

Η Β΄φάση [γύρος] θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή είκοσι τεσσάρων [ 24 ] ομάδων , δηλαδή 
προκριθούν οι τέσσερις [ 4 ] πρώτες ομάδες
θα συγκροτήσουν τρεις [ 3 ] ομίλους των οκτ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ήτοι: 1ος όμιλος: οι τέσσερις [4] πρώτες ο
:οι  τέσσερις [4] πρώτες ομάδες των 3
ομάδες των 4ου και 6ου ομίλων  [4+4=8] 
δηλαδή επτά [ 7 ] αγωνιστικών ημερών με 
που κατέλαβαν την πρώτη και 
πρωταθλήματος της α΄ φάσης ]. 

 Η τελική φάση της κατηγορί
θα προκριθούν οι πέντε (5) πρώτες ομά
βαθμολογική συγκομιδή] όλων των ομίλων της φάσης αυτής ήτοι
ύστερα από κλήρωση θα συγκροτήσουν τέσσερις [ 4 ] ομίλους των τεσσάρων  [ 4 ] ομάδων και θα 
διεξάγουν μίνι πρωτάθλημα τριών [ 3 ] αγωνιστικών ημερών 

Οι πρώτες ομάδες της βαθμολογίας εκάστου ομίλου θα αποτελέσουν τις 
του FINAL FOUR και τα  ζευγάρια αυτού

Οι  νικητές των αγώνων αυτών
ηττημένοι το ζευγάρι του μικρού τελικού.

-Οι λοιπές ομάδες της τελικής φάσης των 16 θα καταταγούν στις 5
βαθμολογική συγκομιδή που είχαν στους αγώνες της φάσης αυτής. 

Στους αγώνες της τελικής φάσης ΔΕΝ  ισχύει 
            

 

 

Θεσσαλονίκη,  

Όλα τα σωματεία της δύναμής μας 

Τ Ε Λ Ι Κ Η  Φ Α Σ Η  

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν    Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν  

Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ  2 0 1 9  –  2 0 2 0  

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσ
, εγκρίθηκε η διεξαγωγή της τελικής φάσης των 

οδομών αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020, η οποία συμπληρώνει  την   γενική προκήρυξη   
στην από  07-08-2019  συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Μ.            

17 ΓΕΝ. 2003 και νεότεροι (6 όμιλοι των 9 [2] και 8 [ 4 

ΦΑΣΗ [ ΓΥΡΟΣ ]  ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή είκοσι τεσσάρων [ 24 ] ομάδων , δηλαδή 
οι τέσσερις [ 4 ] πρώτες ομάδες- με τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή 

τρεις [ 3 ] ομίλους των οκτώ [8 ] ομάδων ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ
τέσσερις [4] πρώτες ομάδες των 1ου και 2ου ομίλων

ομάδες των 3ου και 5ου ομίλων[4+4=8] και 3ος όμιλος
[4+4=8] της α΄ φάσης και θα διεξάγουν πρωτάθλημα ενός γύρου 

] αγωνιστικών ημερών με γηπεδότητα και κλήρωση  [ πλεονέκτημα για τις ομάδες 
πρώτη και τη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα στους αγώνες 

ατηγορίας θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δεκαέξι (16) ομάδ
) πρώτες ομάδες εκάστου ομίλου και η καλύτερη

βαθμολογική συγκομιδή] όλων των ομίλων της φάσης αυτής ήτοι (3 Χ 5=15+ 1
ύστερα από κλήρωση θα συγκροτήσουν τέσσερις [ 4 ] ομίλους των τεσσάρων  [ 4 ] ομάδων και θα 

α τριών [ 3 ] αγωνιστικών ημερών  σε ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΗΠΕΔ
Οι πρώτες ομάδες της βαθμολογίας εκάστου ομίλου θα αποτελέσουν τις 

αυτού  θα προκύψουν με κλήρωση . 
νικητές των αγώνων αυτών [ ΝΟΚ ΑΟΥΤ ] θα αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού και οι 

ηττημένοι το ζευγάρι του μικρού τελικού. 
Οι λοιπές ομάδες της τελικής φάσης των 16 θα καταταγούν στις 5

βαθμολογική συγκομιδή που είχαν στους αγώνες της φάσης αυτής.                          
αγώνες της τελικής φάσης ΔΕΝ  ισχύει  το γεωγραφικό κριτήριο

 

Θεσσαλονίκη,   4 Δεκεμβρίου  2019 

ού Συμβουλίου της Ένωσης στην  υπ. αριθμ. 
, εγκρίθηκε η διεξαγωγή της τελικής φάσης των   Πρωταθλημάτων       

την   γενική προκήρυξη   
συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Μ.                                                                                                                                                         

 ] ομάδων)   

θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή είκοσι τεσσάρων [ 24 ] ομάδων , δηλαδή  θα 
με τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή -,οι οποίες 

ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 
ομίλων [4+4=8] ,2ος όμιλος 

όμιλος :οι τέσσερις [4 ]πρώτες 
διεξάγουν πρωτάθλημα ενός γύρου 

[ πλεονέκτημα για τις ομάδες 
δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα στους αγώνες 

με τη συμμετοχή δεκαέξι (16) ομάδων, δηλαδή  
δες εκάστου ομίλου και η καλύτερη 6η ομάδα[καλύτερη 

=15+ 1 = 16 ) , οι οποίες 
ύστερα από κλήρωση θα συγκροτήσουν τέσσερις [ 4 ] ομίλους των τεσσάρων  [ 4 ] ομάδων και θα 

σε ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΗΠΕΔΟ. 
Οι πρώτες ομάδες της βαθμολογίας εκάστου ομίλου θα αποτελέσουν τις τέσσερις ομάδες 

θα αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού και οι 

Οι λοιπές ομάδες της τελικής φάσης των 16 θα καταταγούν στις 5-16 με βάση τη 
                                 

ικό κριτήριο.                            



Β. ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

Οι λοιπές είκοσι πέντε [25] ομάδες, εκτός της β΄ φάσης των «24» ομάδων,  θα καταρτίσουν 
τέσσερις [ 4 ] ομίλους με γεωγραφικό κριτήριο και θα διεξάγουν πρωτάθλημα δύο [ 2 ] γύρων. Με 
κριτήριο τη βαθμολογία των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού, συνολικά τέσσερις [ 4 ] ομάδες 
,ήτοι η πρώτη ομάδα εκάστου ομίλου, ύστερα από κλήρωση θα συμμετάσχουν σε αγώνες [ ΝΟΚ 
ΑΟΥΤ ] FINAL FOUR ,όπου οι νικήτριες ομάδες θα αποτελέσουν του ζευγάρι του τελικού του 
πρωταθλήματος αυτού.  

Γ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Οι  τελικοί αγώνες για την ανάδειξη των Πρωταθλητών της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθούν 
μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 . 

Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς αγώνες θα επιλεγούν ΕΓΚΑΙΡΩΣ από την 
αρμόδια Επιτροπή Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου, Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου 
Ποδοσφαίρου της ΄Ενωσής μας. 

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-16  ΓΕΝ.2004 ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ  (  5 όμιλοι  των [ 8 ] ομάδων) 

Α . Β΄. ΦΑΣΗ [ ΓΥΡΟΣ ]  ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

Η Β΄φάση [γύρος] θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή είκοσι τεσσάρων [ 24 ] ομάδων , δηλαδή  θα 
προκριθούν οι τέσσερις [ 4 ] πρώτες ομάδες- με τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή – εκάστου 
ομίλου και οι τέσσερις [ 4 ] καλύτερες  5ες  απ΄ όλους τους ομίλους [ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ], ΜΗ 
ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΕΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, οι οποίες θα 
συγκροτήσουν τρεις [ 3 ] ομίλους των οκτώ [8 ] ομάδων με ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ως ακολούθως: Οι τρεις πρώτες ομάδες με τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή σ΄ 
όλους τους ομίλους της α΄ φάσης θα τεθούν επικεφαλείς των τριών ομίλων. Οι δύο λοιπές πρώτες 
ομάδες των ομίλων της α΄ φάσης θα συμπεριληφθούν ως δεύτερες στους δύο ομίλους, που οι 
επικεφαλείς έχουν τη μικρότερη βαθμολογική συγκομιδή. Ως δεύτερη ομάδα του τρίτου ομίλου θα 
καταταγεί η ομάδα που είχε τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στη δεύτερη θέση όλων των 
ομίλων. Στη συνέχεια οι ομάδες, με κλήρωση χωριστά για την κάθε βαθμολογική σειρά που 
κατέλαβαν στο πρωτάθλημα της α΄ φάσης, θα τοποθετηθούν στους τρεις ομίλους, μέχρις ότου να 
συμπληρωθεί ο αριθμός των οκτώ [ 8 ] ομάδων και θα διεξάγουν πρωτάθλημα ενός γύρου δηλαδή 
επτά [ 7 ] αγωνιστικών ημερών με γηπεδότητα και κλήρωση [πλεονέκτημα για τις ομάδες που 
κατέλαβαν την πρώτη, τη δεύτερη και την υψηλότερη τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στους 
αγώνες πρωταθλήματος της α΄ φάσης ]. 

 Η τελική φάση της κατηγορίας θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δεκαέξι (16) ομάδων, δηλαδή  
θα προκριθούν οι πέντε (5) πρώτες ομάδες εκάστου ομίλου και η καλύτερη 6η ομάδα [καλύτερη 
βαθμολογική συγκομιδή] όλων των ομίλων της φάσης αυτής ήτοι (3 Χ 5=15+ 1 = 16 ) , οι οποίες 
ύστερα από κλήρωση θα συγκροτήσουν τέσσερις [ 4 ] ομίλους των τεσσάρων  [ 4 ] ομάδων και θα 
διεξάγουν μίνι πρωτάθλημα τριών [ 3 ] αγωνιστικών ημερών  σε ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΗΠΕΔΟ. 

Οι πρώτες ομάδες της βαθμολογίας εκάστου ομίλου θα αποτελέσουν τις τέσσερις ομάδες 
του FINAL FOUR και τα  ζευγάρια αυτού  θα προκύψουν με κλήρωση . 

Οι  νικητές των αγώνων αυτών [ ΝΟΚ ΑΟΥΤ ] θα αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού και οι 
ηττημένοι το ζευγάρι του μικρού τελικού. 

-Οι λοιπές ομάδες της τελικής φάσης των 16 θα καταταγούν στις 5-16 με βάση τη 
βαθμολογική συγκομιδή που είχαν στους αγώνες της φάσης αυτής.                                  

Στους αγώνες της τελικής φάσης ΔΕΝ  ισχύει  το γεωγραφικό κριτήριο.                            
            

 



Β. ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

Οι λοιπές δέκα έξι [16] ομάδες, εκτός της β΄ φάσης των «24» ομάδων,  θα καταρτίσουν δύο [ 
2 ] ομίλους με γεωγραφικό κριτήριο και θα διεξάγουν πρωτάθλημα ενός [ 1 ] γύρου. Με κριτήριο τη 
βαθμολογία των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού, συνολικά τέσσερις [ 4 ] ομάδες με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή, ήτοι οι δύο [ 2 ] πρώτες εκάστου ομίλου, ύστερα από 
κλήρωση θα συμμετάσχουν σε αγώνες  [ ΝΟΚ ΑΟΥΤ ] FINAL FOUR και οι νικήτριες ομάδες θα 
αποτελέσουν του ζευγάρι του τελικού του πρωταθλήματος αυτού.  

Γ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Οι  τελικοί αγώνες για την ανάδειξη των Πρωταθλητών της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθούν 
μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 . 

Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς αγώνες θα επιλεγούν ΕΓΚΑΙΡΩΣ από την 
αρμόδια Επιτροπή Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου, Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου 
Ποδοσφαίρου τη ΄Ενωσής μας. 

 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-15  ΗΛΙΚΙΑΚΟ  ΓΕΝ.2005 ΚΑΙ  ΝΕΟΤΕΡΟΙ  (  6 όμιλοι  των 10 ( 1 ), των 9 ( 1 ) 
,των 8  (3) και των 7 (1) ομάδων) 

Α . Β΄ ΦΑΣΗ [ ΓΥΡΟΣ ]  ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

Η Β΄ φάση [γύρος] θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή είκοσι τεσσάρων [ 24 ] ομάδων , δηλαδή  θα 
προκριθούν οι τέσσερις [ 4 ] πρώτες ομάδες- με τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή – των 
1ου,2ου,3ου,4ου,5ου ομίλων, η καλύτερη  5η ομάδα όλων των ομίλων [ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ] και οι τρεις 
[ 3 ]  πρώτες ομάδες του 6ου ομίλου, ΜΗ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ,ΠΟΥ 
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΑΠΕΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, οι οποίες θα συγκροτήσουν τρεις [ 3 ] ομίλους των οκτώ 
[8] ομάδων με ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ήτοι: 1Ος όμιλος: οι τέσσερις [ 4 ] 
πρώτες ομάδες των 1ου και 2ου ομίλων, 2ος όμιλος : η 5η καλύτερη ομάδα όλων των ομίλων της 
κατηγορίας, οι τέσσερις [4] πρώτες ομάδες του 3ου  ομίλου και οι τρεις [ 3 ] πρώτες ομάδες του 4ου 
ομίλου  και 3ος όμιλος :η 4η καλύτερη ομάδα του 4ου ομίλου, οι τέσσερις [ 4 ] πρώτες ομάδες του 5ου 
ομίλου και οι τρεις [ 3 ] πρώτες  ομάδες του 6ου ομίλου της α΄ φάσης και θα διεξάγουν πρωτάθλημα 
ενός γύρου δηλαδή επτά [ 7 ] αγωνιστικών ημερών με γηπεδότητα και κλήρωση [ πλεονέκτημα για 
τις ομάδες που κατέλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα στους αγώνες 
πρωταθλήματος της α΄ φάσης ]. 

 Η τελική φάση της κατηγορίας θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δεκαέξι (16) ομάδων, δηλαδή  
θα προκριθούν οι πέντε (5) πρώτες ομάδες εκάστου ομίλου και η καλύτερη 6η ομάδα[καλύτερη 
βαθμολογική συγκομιδή] όλων των ομίλων της φάσης αυτής ήτοι (3 Χ 5=15+ 1 = 16 ) , οι οποίες 
ύστερα από κλήρωση θα συγκροτήσουν τέσσερις [ 4 ] ομίλους των τεσσάρων  [ 4 ] ομάδων και θα 
διεξάγουν μίνι πρωτάθλημα τριών [ 3 ] αγωνιστικών ημερών  σε ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΗΠΕΔΟ. 

Οι πρώτες ομάδες της βαθμολογίας εκάστου ομίλου θα αποτελέσουν τις τέσσερις ομάδες 
του FINAL FOUR και τα  ζευγάρια αυτού  θα προκύψουν με κλήρωση . 

Οι  νικητές των αγώνων αυτών [ ΝΟΚ ΑΟΥΤ ] θα αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού και οι 
ηττημένοι το ζευγάρι του μικρού τελικού. 

-Οι λοιπές ομάδες της τελικής φάσης των 16 θα καταταγούν στις 5-16 με βάση τη 
βαθμολογική συγκομιδή που είχαν στους αγώνες της φάσης αυτής.                                  

Στους αγώνες της τελικής φάσης ΔΕΝ  ισχύει  το γεωγραφικό κριτήριο .                            

            

 

 



 

Β. ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

Οι λοιπές είκοσι οκτώ [28] ομάδες, εκτός της β΄ φάσης των «24» ομάδων,  θα καταρτίσουν 
τέσσερις [ 4 ] ομίλους με γεωγραφικό κριτήριο και θα διεξάγουν πρωτάθλημα ενός [ 1 ] γύρου. Με 
κριτήριο τη βαθμολογία των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού, συνολικά τέσσερις [ 4 ] ομάδες με 
τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή, ήτοι η πρώτη ομάδα εκάστου ομίλου, ύστερα από 
κλήρωση θα συμμετάσχουν σε αγώνες FINAL FOUR και οι νικήτριες ομάδες θα αποτελέσουν του 
ζευγάρι του τελικού του πρωταθλήματος αυτού.  

Γ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Οι  τελικοί αγώνες για την ανάδειξη των Πρωταθλητών της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθούν 
μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 . 

Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς αγώνες θα επιλεγούν ΕΓΚΑΙΡΩΣ από την 
αρμόδια Επιτροπή Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου, Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου 
Ποδοσφαίρου της ΄Ενωσής μας. 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-14 ΓΕΝ. 2006  ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ  (  6 όμιλοι  των 10 ( 2 ) και των 8 ( 4  ) ομάδων) 

Α . Β΄ ΦΑΣΗ [ ΓΥΡΟΣ ]  ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

Η Β΄ φάση [γύρος] θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή είκοσι τεσσάρων [ 24 ] ομάδων , δηλαδή  θα 
προκριθούν οι τέσσερις [ 4 ] πρώτες ομάδες- με τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή - των 3ου 
και 4ου ομίλων, οι τρεις [ 3 ] πρώτες ομάδες - με τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή -των 
1ου,2ου,5ου ,6ου ομίλων και τέσσερις [ 4 ] ομάδες με τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στις 
5ες θέσεις των 3ου και 4ου ομίλων και στις 4ες θέσεις των λοιπών ομίλων της κατηγορίας αυτής      
[ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ], ΜΗ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΕΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, οι οποίες θα συγκροτήσουν τρεις [ 3 ] ομίλους των οκτώ [8 ] ομάδων με 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ήτοι: 1Ος όμιλος: οι ομάδες των 1ου και 2ου ομίλων, 
εφόσον δε προκριθούν [ 7 ] επτά ή [ 6 ] έξι από τους ομίλους αυτούς, προστίθεται  ο καλύτερος 5ος 
των 3ου ή 4ου ομίλου ή και η καλύτερη 4η ομάδα των λοιπών ομίλων της κατηγορίας, 2ος όμιλος :οι 
ομάδες των 3ου και 5ου ομίλων [ 4 + 4 = 8 ], εφόσον δε προκριθούν [ 7 ] επτά από τους ομίλους 
αυτούς, προστίθεται  η καλύτερη 5η ομάδα των 3ου ή 4ου ομίλου ή και η καλύτερη 4η των λοιπών 
ομίλων της κατηγορίας  και 3ος όμιλος :οι ομάδες των 4ου και 6ου ομίλων, εφόσον δε προκριθούν      
[ 7 ] επτά  από τους ομίλους αυτούς, προστίθεται η καλύτερη 5η των 3ου ή 4ου ομίλου ή και η 
καλύτερη 4η των λοιπών ομίλων της κατηγορίας  της α΄ φάσης και θα διεξάγουν πρωτάθλημα ενός 
γύρου δηλαδή επτά [ 7 ] αγωνιστικών ημερών με γηπεδότητα και κλήρωση [ πλεονέκτημα για τις 
ομάδες που κατέλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα στους αγώνες 
πρωταθλήματος της α΄ φάσης ]. 

 Η τελική φάση της κατηγορίας θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή δεκαέξι (16) ομάδων, δηλαδή  
θα προκριθούν οι πέντε (5) πρώτες ομάδες εκάστου ομίλου και η καλύτερη 6η ομάδα [καλύτερη 
βαθμολογική συγκομιδή] όλων των ομίλων της φάσης αυτής ήτοι (3 Χ 5=15+ 1 = 16 ), οι οποίες 
ύστερα από κλήρωση θα συγκροτήσουν τέσσερις [ 4 ] ομίλους των τεσσάρων  [ 4 ] ομάδων και θα 
διεξάγουν μίνι πρωτάθλημα τριών [ 3 ] αγωνιστικών ημερών  σε ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΗΠΕΔΟ. 

Οι πρώτες ομάδες της βαθμολογίας εκάστου ομίλου θα αποτελέσουν τις τέσσερις ομάδες 
του FINAL FOUR και τα  ζευγάρια αυτού  θα προκύψουν με κλήρωση . 

Οι  νικητές των αγώνων αυτών [ ΝΟΚ ΑΟΥΤ ] θα αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού και οι 
ηττημένοι το ζευγάρι του μικρού τελικού. 

Οι λοιπές ομάδες της τελικής φάσης των 16 θα καταταγούν στις 5-16 με βάση τη 
βαθμολογική συγκομιδή που είχαν στους αγώνες της φάσης αυτής.                                  

Στους αγώνες της τελικής φάσης ΔΕΝ  ισχύει  το γεωγραφικό κριτήριο.                            



Β. ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ «16» ΟΜΑΔΩΝ 

Οι λοιπές ΕΊΚΟΣΙ ΕΝΝΈΑ [29] ομάδες, εκτός της β΄ φάσης των «24» ομάδων,  θα 
καταρτίσουν τέσσερις [ 4 ] ομίλους με γεωγραφικό κριτήριο και θα διεξάγουν πρωτάθλημα ενός [ 1 ] 
γύρου. Με κριτήριο τη βαθμολογία των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού, συνολικά τέσσερις [ 4 ] 
ομάδες με τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή, ήτοι η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας εκάστου 
ομίλου, ύστερα από κλήρωση θα συμμετάσχουν σε αγώνες [ΝΟΚ ΑΟΥΤ] FINAL FOUR και οι 
νικήτριες ομάδες θα αποτελέσουν του ζευγάρι του τελικού του πρωταθλήματος αυτού.  

Γ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Οι  τελικοί αγώνες για την ανάδειξη των Πρωταθλητών της κατηγορίας αυτής θα διεξαχθούν 
μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 . 

Τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς αγώνες θα επιλεγούν ΕΓΚΑΙΡΩΣ από την 
αρμόδια Επιτροπή Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου, Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου 
Ποδοσφαίρου της΄Ενωσής μας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη των Πρωταθλημάτων 
Υποδομών, περιόδου 2019 – 2020 (σχετικό έγγραφο Ε.Π.Σ.Μ., με αριθ. πρωτ. 2487 / 12-08-2019). 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 
 
 
     
  ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΛΗΣ                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


