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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κ 12, Κ 11 και Κ 10 

 
Ανακοινώνεται  ο  τελικός  σχεδιασμός  του πρωταθλήματος  στις  κατηγορίες  Κ12  Κ11  
και  Κ10. 
 
1.  Κατηγορία  Κ12    (ΣΑΒΒΑΤΟ)   
 
1. Οι  ομάδες  των ομίλων  που αγωνίζονται  στα  αθλητικά κέντρα  Μακεδονικού (Α1)  και  Ντίνος  Κούης  
(Β1)  θα  διεξάγουν πρωτάθλημα ενός [1 ] γύρου   (7 αγωνιστικές )  . Κατόπιν  οι  τέσσερις [ 4  ] πρώτες  
ομάδες των παραπάνω ομίλων  θα  συγκροτήσουν  τον  όμιλο  Δ Α 1 ,  οι δε  υπόλοιπες  τον  όμιλο  Δ Α 2  
και  θα  διεξάγουν αγώνες ενός [ 1 ] γύρου. 
    Στον  όμιλο  ΔA1  και  με  βάση  την  τελική  βαθμολογική κατάταξη, οι  ομάδες  που  θα  καταλάβουν 
στις  τέσσερις [4] πρώτες   θέσεις  θα συμμετάσχουν  στην  τελική  φάση. 
Οι  ομάδες  του  ομίλου  ΔΑ2  θα αγωνιστούν σε  1 γύρο  απ' όπου  θα προκύψει ο πρωταθλητής κέντρου.    
Στα   αθλητικά  κέντρα  Μακεδονικού (Α2)  Κανονιέρηδες (Β2)     οι  ομάδες  θα  διεξάγουν πρωτάθλημα σε  
2  γύρους  και   με  βάση  την  τελική  βαθμολογική  κατάταξη  θα προκύψουν  οι  πρωταθλητές  των  
κέντρων  αυτών. 
2. Οι  ομάδες των ομίλων   που αγωνίζονται  στα  αθλητικά κέντρα  Joga Bonito (Α1)  και  Planet (Β1)  θα  
διεξάγουν πρωτάθλημα ενός [ 1 ] γύρου  (7 αγωνιστικές ).  Κατόπιν  οι  τέσσερις [ 4  ] πρώτες  ομάδες των 
παραπάνω ομίλων  θα  συγκροτήσουν  τον  όμιλο  A Α 1 ,  οι δε  υπόλοιπες  τον  όμιλο  A Α 2  και  θα  
διεξάγουν αγώνες ενός [ 1 ] γύρου. 
 Στον  όμιλο  ΑΑ1  και  με  βάση  την  τελική  βαθμολογική κατάταξη,  οι  ομάδες  που  θα  καταλάβουν  τις 
τέσσερις  [ 4 ]  πρώτες   θέσεις  θα συμμετάσχουν  στην  τελική  φάση. 
Οι  ομάδες  του  ομίλου  ΑΑ2  θα αγωνιστούν σε  1 γύρο , απ' όπου θα προκύψει ο πρωταθλητής κέντρου.    
Στα   αθλητικά  κέντρα  Αthletic Park (Α2)   Planet (Β2)     οι  ομάδες  θα  διεξάγουν πρωτάθλημα   σε  2  
γύρους  και   με  βάση  την  τελική  βαθμολογική  κατάταξη  θα προκύψουν  οι  πρωταθλητές  των  
κέντρων  αυτών. 
 

ΤΕΛΙΚΗ  ΦΑΣΗ 
 

Οι  τέσσερις [4 ] πρώτες   ομάδες των  ομίλων  ΔΑ1  και  ΑΑ1  θα  αγωνιστούν  στην  τελική φάση  ως  εξής: 
 
Α '  ΦΑΣΗ 
 
1ος  ΔΑ1   -  4ος  ΑΑ1     παιχνίδι   1   
2ος  ΔΑ1   -  3ος  ΑΑ1     παιχνίδι   2  
3ος  ΔΑ1   -  2ος  ΑΑ1     παιχνίδι   3  
4ος  ΔΑ1   -  1ος  ΑΑ1     παιχνίδι   4  
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Β'   ΦΑΣΗ 
 

Οι τέσσερις [  4  ] νικητές  των  ζευγαριών  θα  αγωνιστούν   μεταξύ τους ως εξής: 
Νικητής  παιχνιδιού  1  -  Νικητής  παιχνιδιού 3      παιχνίδι  1 
Νικητής  παιχνιδιού  2  -  Νικητής παιχνιδιού  4      παιχνίδι  2 
 

Γ ΄ ΦΑΣΗ 
 

Μεγάλος  Τελικός   Νικητής παιχνιδιού 1 -  Νικητής παιχνιδιού 2 
Μικρός Τελικός    Ηττημένος  παιχνιδιού  1  -  Ηττημένος παιχνιδιού  2 
 

- Σε  όλα  τα  παραπάνω  παιχνίδια  θα  πρέπει  να  υπάρξει  νικητής 
 Σε περίπτωση  ισοπαλίας  θα ακολουθεί η διαδικασία των πέντε [ 5 ] πέναλτι κ.ο.θ. 
 

Όλοι   οι   αγώνες της  τελικής  φάσης   θα  διεξαχθούν  σε γήπεδο που θα ορίσει η Επιτροπή Ανάπτυξης  
Ποδοσφαίρου,  Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου Ποδοσφαίρου  της ΄Ενωσης  Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Μακεδονίας.  
 
 

2.  Κατηγορία  Κ12   ( ΚΥΡΙΑΚΗ )  
 
1. Οι  ομάδες των ομίλων  που αγωνίζονται  στα  αθλητικά κέντρα  Μακεδονικού (Α1)  και  Λέοντες   (Β1)  
θα  διεξάγουν πρωτάθλημα ενός [ 1 ] γύρου  (7 αγωνιστικές ) . Κατόπιν  οι τέσσερις [ 4 ] πρώτες  ομάδες 
των παραπάνω ομίλων  θα  συγκροτήσουν  τον  όμιλο  Δ Α 1 ,    οι δε  υπόλοιπες  τον  όμιλο  Δ Α 2  και  θα  
συμμετάσχουν σε πρωτάθλημα ενός [ 1 ] γύρου. 
 Στον  όμιλο  ΔA1  και  με  βάση  την  τελική  βαθμολογική κατάταξη  οι  ομάδες  που  θα καταλάβουν τις 
τέσσερις [ 4 ]  πρώτες   θέσεις  θα συμμετάσχουν  στην  τελική  φάση. 
Οι  ομάδες  του  ομίλου  ΔΑ2  θα αγωνιστούν σε  1 γύρο , απ' όπου  θα αναδειχθεί  ο πρωταθλητής 
κέντρου.    
Στα   αθλητικά  κέντρα  Μακεδονικού (Α2) Ντίνος  Κούης  (Β2)   οι  ομάδες  θα  διεξάγουν πρωτάθλημα   σε 
δύο [ 2 ] γύρους  και   με  βάση  την  τελική  βαθμολογική  κατάταξη  θα αναδειχθούν  οι  πρωταθλητές  
των  κέντρων  αυτών. 
2. Οι  ομάδες των  που αγωνίζονται  στα  αθλητικά κέντρα  Love Football (B1)  και  Planet (A1)  θα  
διεξάγουν πρωτάθλημα ενός [1] γύρου (7 αγωνιστικές). Κατόπιν  οι  τέσσερις [ 4  ] πρώτες  ομάδες των 
παραπάνω ομίλων  θα  συγκροτήσουν  τον  όμιλο  A Α 1 ,    οι  δε υπόλοιπες  τον  όμιλο  A Α 2  και  θα  
αγωνιστούν  σε  1  γύρο. 
 Στον  όμιλο  ΑΑ1  και  με  βάση  την  τελική  βαθμολογική κατάταξη  οι  ομάδες  που  θα  καταλάβουν τις 
τέσσερις [ 4 ]  πρώτες   θέσεις  θα συμμετάσχουν στην  τελική  φάση. 
Οι  ομάδες  του  ομίλου  ΑΑ2  θα συμμετάσχουν σε πρωτάθλημα ενός [ 1 ] γύρου, απ'  όπου θα αναδειχθεί  
ο πρωταθλητής κέντρου.    
Στα   αθλητικά  κέντρα  Αthletic Park (B2)  Joga Bonito (Β2)     οι  ομάδες  θα  διεξάγουν πρωτάθλημα   σε  2  
γύρους  και  με  βάση  την  τελική  βαθμολογική  κατάταξη θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές  των  κέντρων  
αυτών. 

ΤΕΛΙΚΗ  ΦΑΣΗ 
 

Οι  τέσσερις [ 4  ]  πρώτες   ομάδες  των  ομίλων  ΔΑ1  και  ΑΑ1  θα  αγωνιστούν  στην  τελική φάση  ως  
εξής: 
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Α'  ΦΑΣΗ 
 

1ος  ΔΑ1   -  4ος  ΑΑ1     παιχνίδι   1   
2ος  ΔΑ1   -  3ος  ΑΑ1     παιχνίδι   2  
3ος  ΔΑ1   -  2ος  ΑΑ1     παιχνίδι   3  
4ος  ΔΑ1   -  1ος  ΑΑ1     παιχνίδι   4  
 

Β'  ΦΑΣΗ 
 

Οι   τέσσερις [ 4  ] νικητές  των  ζευγαριών της α΄ φάσης θα  αγωνιστούν   μεταξύ τους ως εξής: 
Νικητής  παιχνιδιού  1  -  Νικητής  παιχνιδιού  3      παιχνίδι  1 
Νικητής  παιχνιδιού  2  -  Νικητής  παιχνιδιού  4      παιχνίδι  2 
 

Γ ΄ ΦΑΣΗ 
 

Μεγάλος  Τελικός   Νικητής παιχνιδιού 1 -  Νικητής παιχνιδιού 2 
Μικρός Τελικός    Ηττημένος  παιχνιδιού  1  -  Ηττημένος παιχνιδιού  2 
 

- Σε  όλα  τα  παραπάνω  παιχνίδια  θα  πρέπει  να  υπάρξει  νικητής. Σε περίπτωση  ισοπαλίας  θα 
ακολουθεί η διαδικασία των πέντε [ 5 ] πέναλτι κ.ο.θ. 
 

Όλοι   οι   αγώνες της  τελικής  φάσης   θα  διεξαχθούν  σε γήπεδο που θα ορίσει η Επιτροπή Ανάπτυξης  
Ποδοσφαίρου,  Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου Ποδοσφαίρου  της ΄Ενωσης  Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Μακεδονίας.  
 

3. Κατηγορία  Κ11    (ΣΑΒΒΑΤΟ)   
 

1. Οι  ομάδες  των ομίλων που αγωνίζονται  στο  αθλητικό κέντρο  Μακεδονικού (Α1)    θα διεξάγουν 
πρωτάθλημα  σε  2  γύρους   (14 αγωνιστικές ) .  Με  βάση  την  τελική  βαθμολογική κατάταξη  οι  ομάδες  
που  θα  καταλάβουν  τις τέσσερις [ 4 ] πρώτες θέσεις  θα συμμετάσχουν   στην  τελική  φάση. 
Στο   αθλητικό  κέντρο  Πρωτέα  (Α2)    οι  ομάδες  θα  διεξάγουν πρωτάθλημα  σε δύο [ 2 ] γύρους  και  με  
βάση  την  τελική  βαθμολογική  κατάταξη θα αναδειχθεί  ο  πρωταθλητής  του κέντρου. 
2. Οι  ομάδες  που αγωνίζονται  στο  αθλητικό κέντρο  Champions  (Β1)    θα διεξάγουν πρωτάθλημα  σε 
δύο [ 2  ] γύρους   (14 αγωνιστικές ) .  Με  βάση  την  τελική  βαθμολογική κατάταξη  οι  ομάδες  που  θα  
καταλάβουν τις τέσσερις [ 4 ] πρώτες θέσεις    θα συμμετάσχουν  στην  τελική  φάση. 
Στα   αθλητικά  κέντρα  Τζιόλας  (Β2)  Love Football (Β3) οι  ομάδες  θα διεξάγουν πρωτάθλημα σε δύο [ 2 ] 
γύρους  και  με  βάση  την  τελική  βαθμολογική  κατάταξη θα αναδειχθούν  οι  πρωταθλητές  των  
κέντρων  αυτών. 
 

ΤΕΛΙΚΗ  ΦΑΣΗ 
 

Οι τέσσερις [  4  ] πρώτες ομάδες των ομίλων Mακεδονικού και Champions θα αγωνιστούν στην τελική 
φάση ως  εξής: 
 
 

Α΄ ΦΑΣΗ 
 

1ος  Α1   -  4ος  Β1     παιχνίδι   1   
2ος  Α1   -  3ος  Β1     παιχνίδι   2  
3ος  Α1   -  2ος  Β1     παιχνίδι   3  
4ος  Α1   -  1ος  Β1     παιχνίδι   4  
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Β΄ ΦΑΣΗ 
 

Οι τέσσερις [  4  ] νικητές  των  ζευγαριών της α΄ φάσης θα  αγωνιστούν   μεταξύ τους ως εξής: 
Νικητής  παιχνιδιού 1  -  Νικητής  παιχνιδιού 3   παιχνίδι  1 
Νικητής  παιχνιδιού 2  -  Νικητής παιχνιδιού  4   παιχνίδι  2 
 

Γ΄ ΦΑΣΗ 
 

Μεγάλος  Τελικός   Νικητής παιχνιδιού 1 -  Νικητής παιχνιδιού 2 
Μικρός Τελικός    Ηττημένος  παιχνιδιού  1  -  Ηττημένος παιχνιδιού  2 
 

- Σε  όλα  τα  παραπάνω  παιχνίδια  θα  πρέπει  να  υπάρξει  νικητής 
 Σε περίπτωση  ισοπαλίας  θα ακολουθεί η διαδικασία των πέντε [ 5 ] πέναλτι κ.ο.θ. 
 

Όλοι   οι   αγώνες της  τελικής  φάσης   θα  διεξαχθούν  σε γήπεδο που θα ορίσει η Επιτροπή Ανάπτυξης  
Ποδοσφαίρου,  Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου Ποδοσφαίρου  της ΄Ενωσης  Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Μακεδονίας.  
 

4.  Κατηγορία  Κ11  ( ΚΥΡΙΑΚΗ )  
 

1.Οι  ομάδες των ομίλων  που αγωνίζονται στο αθλητικό κέντρο Λέοντες (A1)    θα διεξάγουν πρωτάθλημα 
σε δύο ( 2 )  γύρους   (14 αγων ). Με  βάση  την  τελική  βαθμολογική κατάταξη  οι  ομάδες  που  θα  
καταλάβουν τις τέσσερις ( 4 ) πρώτες θέσεις  θα συμμετάσχουν στην  τελική  φάση. 
Στα   αθλητικά  κέντρα  Πρωτέα (A2)  Μακεδονικό (A3) οι  ομάδες  θα διεξάγουν πρωτάθλημα σε δύο ( 2 ) 
γύρους  και  με  βάση  την  τελική  βαθμολογική  κατάταξη θα αναδειχθούν  οι  πρωταθλητές  των  
κέντρων  αυτών. 
2. Οι  ομάδες του ομίλου που αγωνίζονται  στο  αθλητικό κέντρο  Champions (Β1)    θα  διεξάγουν 
πρωτάθλημα σε δύο ( 2 )  γύρους   (14 αγωνιστικές ) .  Με  βάση  την  τελική  βαθμολογική κατάταξη  οι  
ομάδες  που  θα  καταλάβουν τις τέσσερις ( 4 ) πρώτες   θέσεις  θα συμμετάσχουν στην  τελική  φάση. 
Στο   αθλητικό  κέντρο  Τζιόλας  (Β2)    οι  ομάδες  θα διεξάγουν πρωτάθλημα σε δύο ( 2 ) γύρους  και   με  
βάση  την  τελική  βαθμολογική  κατάταξη θα αναδειχθεί  ο  πρωταθλητής  του κέντρου. 
  

 ΤΕΛΙΚΗ  ΦΑΣΗ 
 

Οι τέσσερις ( 4  ) πρώτες  ομάδες των  ομίλων  Λέοντες   και  Champions  θα  αγωνιστούν  στην  τελική 
φάση, ως  εξής: 
 

Α ΄ΦΑΣΗ 
 

1ος  Α1   -  4ος  Β1     παιχνίδι   1   
2ος  Α1   -  3ος  Β1     παιχνίδι   2  
3ος  Α1   -  2ος  Β1     παιχνίδι   3  
4ος  Α1   -  1ος  Β1     παιχνίδι   4  
 

Β΄  ΦΑΣΗ 
 

Οι  4  νικητές  των  ζευγαριών  θα  αγωνιστούν   μεταξύ τους ως εξής: 
Νικητής  παιχνιδιού  1  -  Νικητής παιχνιδιού  3   παιχνίδι  1 
Νικητής  παιχνιδιού  2  -  Νικητής παιχνιδιού  4   παιχνίδι  2 
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Γ ' ΦΑΣΗ 
 

Μεγάλος  Τελικός   Νικητής παιχνιδιού 1 -  Νικητής παιχνιδιού 2 
Μικρός Τελικός    Ηττημένος  παιχνιδιού  1  -  Ηττημένος παιχνιδιού  2 
 
- Σε  όλα  τα  παραπάνω  παιχνίδια  θα  πρέπει  να  υπάρξει  νικητής 
 Σε περίπτωση  ισοπαλίας  θα ακολουθεί η διαδικασία των πέντε [ 5 ] πέναλτι κ.ο.θ. 
 

Όλοι   οι   αγώνες της  τελικής  φάσης   θα  διεξαχθούν  σε γήπεδο που θα ορίσει η Επιτροπή Ανάπτυξης  
Ποδοσφαίρου,  Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου Ποδοσφαίρου  της ΄Ενωσης  Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Μακεδονίας.  
 
5.  Κατηγορία  Κ10  ( ΣΑΒΒΑΤΟ )  
 

1. Οι  ομάδες των ομίλων  που αγωνίζονται  στα  αθλητικά κέντρα  Μακεδονικού (Α1)  και  Ντίνος  Κούης  
(Β1)  θα  διεξάγουν πρωτάθλημα ενός ( 1 ) γύρου (7 αγωνιστικές )  Κατόπιν  οι τέσσερις (  4 )  πρώτες  
ομάδες  θα  συγκροτήσουν τον  όμιλο  Δ Α 1 ,    οι  δε υπόλοιπες  τον  όμιλο  Δ Α 2  και  θα διεξάγουν 
πρωτάθλημα  σε  ένα ( 1 )  γύρο. Στον  όμιλο  ΔA1  και  με  βάση  την  τελική  βαθμολογική κατάταξη  οι  
ομάδες  που  θα  καταλάβουν τις τέσσερις ( 4 ) πρώτες  θέσεις  θα συμμετάσχουν  στην  τελική  φάση. 
Οι  ομάδες  του  ομίλου  ΔΑ2  θα διεξάγουν πρωτάθλημα σε  ένα (1) γύρο ,απ' όπου θα προκύψει ο 
πρωταθλητής κέντρου.    
Στα   αθλητικά  κέντρα  Μακεδονικού (Α2)  Πρωτέας  (Β2)  και  Λέοντες  (Α3)   οι  ομάδες  θα; διεξάγουν 
πρωτάθλημα σε δύο ( 2 )  γύρους  και  με  βάση  την  τελική  βαθμολογική  κατάταξη θα αναδειχθούν οι  
πρωταθλητές  των  κέντρων  αυτών. 
2. Οι  ομάδες των ομίλων που αγωνίζονται  στα  αθλητικά κέντρα  Joga Bonito (Α1)  και  Planet (Β1)  θα  
διεξάγουν πρωτάθλημα σε ένα ( 1  ) γύρο  (7 αγωνιστικές )  Κατόπιν  οι τέσσερις ( 4  ) πρώτες  ομάδες  θα  
συγκροτήσουν  τον  όμιλο  AΠ1 Α 1 (ανατολικός πυλώνας 1) ,    οι  υπόλοιπες  τον  όμιλο  AΠ1 Α 2 
(ανατολικός πυλώνας 2)  και  θα διεξάγουν πρωτάθλημα   σε  ένα ( 1 )  γύρο. Στον  όμιλο  ΑΑ1  και  με  
βάση  την  τελική  βαθμολογική κατάταξη  οι  ομάδες  που  θα  καταλάβουν τις τέσσερις ( 4 ) πρώτες 
θέσεις  θα συμμετάσχουν  στην  ημιτελική  φάση. 
3. Οι  ομάδες των ομίλων  που αγωνίζονται  στα  αθλητικά κέντρα  Τζιόλας (Α1)  και  Champions (Β1)  θα  
διεξάγουν πρωτάθλημα σε ένα (  1  ) γύρο  (7 αγωνιστικές ) . Κατόπιν  οι τέσσερις (  4  ) πρώτες  ομάδες  
θα  συγκροτήσουν  τον  όμιλο  AΠ2 Α 1 ,    οι δε υπόλοιπες  τον  όμιλο  AΠ2 Α 2  και  θα διεξάγουν 
πρωτάθλημα  σε ένα (  1 ) γύρο. Στον  όμιλο  ΑΑ1  και  με  βάση  την  τελική  βαθμολογική κατάταξη  οι  
ομάδες  που  θα  καταλάβουν τις  τέσσερις ( 4 ) πρώτες  θέσεις  θα συμμετάσχουν  στην  ημιτελική  φάση. 
4. Στα   αθλητικά  κέντρα  Αthletic Park (Α2)   Planet (Β2) Τζιόλας (A2)  και Champions (B2)    οι  ομάδες  θα  
διεξάγουν πρωτάθλημα  σε δύο (  2  ) γύρους  και  με  βάση  την  τελική  βαθμολογική  κατάταξη θα 
αναδειχθούν  οι  πρωταθλητές  των  κέντρων  αυτών. 
 
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ  ΦΑΣΗ  [ ΑΑ 1 ] ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠ1 Α1 και ΑΠ2 Α1 
 

Οι δύο (  2  ) πρώτες  ομάδες  των  δύο  κέντρων  με  βάση την βαθμολογική κατάταξη των ομάδων  θα  
αγωνιστούν , ως εξής: 
 

1ος  ΑΠ1 Α1    - 1ος  ΑΠ2 Α1      παιχνίδι   1   
2ος  ΑΠ1 Α1    - 2ος  ΑΠ2 Α1      παιχνίδι   2  
 

Και  οι τέσσερις ( 4 ) ομάδες  θα συμμετάσχουν  στην τελική φάση (ΑΑ1) . Ο νικητής του παιχνιδιού 1 θα 
καταλάβει την 1η θέση και ο ηττημένος την 2η θέση . Αντίστοιχα ο νικητής του 2ου παιχνιδιού θα 
καταλάβει την 3η θέση και ο ηττημένος  την 4η θέση. 
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- Σε  όλα  τα  παραπάνω  παιχνίδια  θα  πρέπει  να  υπάρξει  νικητής 
 Σε περίπτωση  ισοπαλίας  θα ακολουθεί η διαδικασία των πέντε [ 5 ] πέναλτι κ.ο.θ. 
 

 
ΤΕΛΙΚΗ  ΦΑΣΗ 

 
Α'  ΦΑΣΗ 
 

1ος ΔΑ1   - 4ος  ΑΑ1     παιχνίδι   1   
2ος ΔΑ1   - 3ος  ΑΑ1     παιχνίδι   2  
3ος ΔΑ1   -  2ος  ΑΑ1    παιχνίδι   3  
4ος ΔΑ1   - 1ος  ΑΑ1     παιχνίδι   4  
 

Β'  ΦΑΣΗ 
 

Οι  4  νικητές  των  ζευγαριών  θα  αγωνιστούν   μεταξύ τους ως εξής: 
Νικητής  παιχνιδιού  1  -  Νικητής  παιχνιδιού  3   παιχνίδι  1 
Νικητής  παιχνιδιού  2  -  Νικητής παιχνιδιού   4   παιχνίδι  2 
 

Γ' ΦΑΣΗ 
 

Μεγάλος  Τελικός   Νικητής παιχνιδιού 1 -  Νικητής παιχνιδιού 2 
Μικρός Τελικός    Ηττημένος  παιχνιδιού  1  -  Ηττημένος παιχνιδιού  2 
 

- Σε  όλα  τα  παραπάνω  παιχνίδια  θα  πρέπει  να  υπάρξει  νικητής 
 Σε περίπτωση  ισοπαλίας  θα ακολουθεί η διαδικασία των πέντε [ 5 ] πέναλτι κ.ο.θ. 
 

Όλοι   οι   αγώνες της  τελικής  φάσης   θα  διεξαχθούν  σε γήπεδο που θα ορίσει η Επιτροπή Ανάπτυξης  
Ποδοσφαίρου,  Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου Ποδοσφαίρου  της ΄Ενωσης  Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Μακεδονίας.  
 

6.  Κατηγορία  Κ10  ( ΚΥΡΙΑΚΗ )  
 
1.Οι  ομάδες των ομίλων που αγωνίζονται στο αθλητικό κέντρο Μακεδονικού  (A1)    θα  διεξάγουν 
πρωτάθλημα  σε  δύο ( 2  ) γύρους   (14 αγων ). Με  βάση  την  τελική  βαθμολογική κατάταξη  οι  ομάδες  
που  θα  καταλάβουν τις τέσσερις ( 4  ) πρώτες θέσεις  θα συμμετάσχουν  στην  τελική  φάση. 
Στα   αθλητικά  κέντρα  Ντίνος Κούης  (A2)  και Κανονιέρηδες  (A3)     οι  ομάδες  θα διεξάγουν 
πρωτάθλημα  σε δύο (  2  )  γύρους  και  με  βάση  την  τελική  βαθμολογική  κατάταξη  θα αναδειχθούν οι  
πρωταθλητές  των  κέντρων  αυτών. 
 2. Οι  ομάδες του ομίλου που αγωνίζονται  στο  αθλητικό κέντρο  Shooters (Β1)    θα διεξάγουν 
πρωτάθλημα σε δύο (  2) γύρους   (14 αγωνιστικές ) .  Με  βάση  την  τελική  βαθμολογική κατάταξη  οι  
ομάδες  που  θα  καταλάβουν τις τέσσερις (  4  )πρώτες θέσεις  θα συμμετάσχουν στην  τελική  φάση. 
Στα  αθλητικά  κέντρα  Planet  (A2) και Τζιόλας (A3) οι  ομάδες  θα διεξάγουν πρωτάθλημα  σε δύο ( 2  ) 
γύρους  και  με  βάση  την  τελική  βαθμολογική  κατάταξη θα αναδειχθούν  οι  πρωταθλητές  των  
κέντρων  αυτών. 
 

 ΤΕΛΙΚΗ  ΦΑΣΗ 
 

Οι τέσσερις ( 4  )πρώτες  ομάδες  των  ομίλων  Μακεδονικού (A1) και Shooters (B1)    θα  αγωνιστούν  στην  
τελική φάση, ως  εξής: 
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Α΄ ΦΑΣΗ 
 

1ος  Α1   -  4ος  Β1     παιχνίδι   1   
2ος  Α1   -  3ος  Β1     παιχνίδι   2  
3ος  Α1   -  2ος  Β1     παιχνίδι   3  
4ος  Α1   -  1ος  Β1     παιχνίδι   4  
Β΄  ΦΑΣΗ 
 
Οι  τέσσερις ( 4 ) νικητές  των  ζευγαριών της α΄. φάσης  θα  αγωνιστούν   μεταξύ τους, ως εξής: 
Νικητής  παιχνιδιού 1  -  Νικητής  παιχνιδιού 3   παιχνίδι  1 
Νικητής  παιχνιδιού 2  -  Νικητής παιχνιδιού  4   παιχνίδι  2 
 
Γ ΄ΦΑΣΗ 
 
Μεγάλος  Τελικός   Νικητής παιχνιδιού 1 -  Νικητής παιχνιδιού 2 
Μικρός Τελικός    Ηττημένος  παιχνιδιού  1  -  Ηττημένος παιχνιδιού  2 
 
- Σε  όλα  τα  παραπάνω  παιχνίδια  θα  πρέπει  να  υπάρξει  νικητής 
 Σε περίπτωση  ισοπαλίας  θα ακολουθεί η διαδικασία των πέντε [ 5 ] πέναλτι κ.ο.θ. 
 
Όλοι   οι   αγώνες της  τελικής  φάσης   θα  διεξαχθούν  σε γήπεδο που θα ορίσει η Επιτροπή Ανάπτυξης  
Ποδοσφαίρου,  Πρωταθλημάτων Υποδομών και Γυναικείου Ποδοσφαίρου  της ΄Ενωσης  Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων Μακεδονίας.  
 
 


