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Σν Άξζξν 6ν ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ κεηά ηελ απνρώξεζε 

ηξηώλ (3) νκάδσλ νη νπνίεο είραλ δειώζεη ζπκκεηνρή ζηελ Α’ Φάζε θαη δελ πξνζήιζαλ λα 

αγσληζηνύλ, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Οη δπν (2) πξώηεο νκάδεο ηεο θαηάηαμεο θάζε νκίινπ ζα δηεθδηθήζνπλ απεπζείαο ζηελ Β’ 

Φάζε ηηο δέθα (10) πξώηεο ζέζεηο ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο. 

Οη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 3ε ζέζε ζε θάζε έλαλ από ηνπο ηέζζεξηο νκίινπο ζα 

δηεθδηθήζνπλ ζηελ Β΄ Φάζε, κέζσ αγώλσλ κπαξάδ ηηο δπν επηπιένλ ζέζεηο πνπ ζα ππάξμνπλ ύζηεξα 

από ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο αληί γηα 1-8 ζε 1-10. Γειαδή νη νκάδεο πνπ ζα είλαη ζηηο ζέζεηο 3α, 

3β, 3γ, 3δ.   

Σα δεπγάξηα γηα ηνπο δύν αγώλεο κπαξάδ ζα πξνθύςνπλ κεηά από θιήξσζε. 

Οη δπν ληθήηξηεο νκάδεο ησλ κπαξάδ (κνλνί αγώλεο) ζα πεξάζνπλ ζηελ Β’ Φάζε (1-10) θαη νη 

δπν εηηεκέλεο ζα ζπλερίζνπλ ζηελ Β’ Φάζε (11-19). 

Οη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 4ε , 5ε, 6ε ζέζεηο ζηνπο νκίινπο ηεο Α’ Φάζεο ζα 

δηεθδηθήζνπλ ζηελ Β’ Φάζε ηηο ζέζεηο 11-19. 

Γελ ππάξρεη, κεηά ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε όκηινο νκάδσλ γηα ηηο ζέζεηο 17-22 ηεο 

θαηάηαμεο. 

 

Β! ΦΑΣΗ 

 

Οη δέθα (10) πξώηεο νκάδεο ζα δηεθδηθήζνπλ ηηο ζέζεηο 1-10 ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο, ζα αγσληζηνύλ 

κεηαμύ ηνπο κε ζύζηεκα έλαο πξνο όινπο ζε δηπιέο ζπλαληήζεηο (δπν γύξνπο). Οη ελλέα (9) νκάδεο 



 

πνπ ζα είλαη ζηνλ όκηιν 11-19 ζα αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο ζε ζύζηεκα έλαο πξνο όινπο ζε δηπιέο 

ζπλαληήζεηο (δπν γύξνπο). 

 

Σν πξόγξακκα ησλ ζπλαληήζεσλ απηώλ ζα πξνθύςεη κεηά από θιήξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ηεο Α’ Φάζεο θαη ζα γλσζηνπνηεζεί ζε ζπκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε. Η 

βαζκνινγία ησλ αγώλσλ ηεο Β’ Φάζεο (ζέζεηο 1-10, 11-19,) μεθηλά από κεδεληθή βάζε.  

 

Οη ηέζζεξηο (4) πξώηεο νκάδεο ηεο θαηάηαμεο ηεο Β’ Φάζεο ζα δηεθδηθήζνπλ ηηο ηειηθέο ζέζεηο από 

ηελ 1ε έσο ηελ 4ε ζέζε. Σν ίδην ζα γίλεη θαη κε ηηο ηέζζεξηο επόκελεο νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηηο 

ζέζεηο 5ε-8ε. 

 

Οη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ κεηά ην ηέινο ηεο Β’ Φάζεο ηηο ζέζεηο 9ε θαη 10ε, θαζώο θαη νη νκάδεο 

ηνπ νκίινπ 11-19 ζα πάξνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο, κε 

βάζεη ηελ  βαζκνινγία πνπ ζα έρνπλ ζπγθεληξώζεη. 

 

 

Γ! ΦΑΣΗ 

 

Θέσεις 1-4: 

Οη ηέζζεξηο πξώηεο νκάδεο ηεο Β’ Φάζεο (από ηελ θαηάηαμε 1-8) ζα αγσληζηνύλ ζε ρηαζηί εκηηειηθέο 

δηπιέο ζπλαληήζεηο. Η πξώηε (1ε) κε ηελ ηέηαξηε (4ε) θαη ε δεύηεξε (2ε) κε ηελ ηξίηε (3ε), κε 

έλαξμε ζηελ έδξα ηεο ρακειόηεξεο νκάδαο βαζκνινγηθά από ηελ Β’ Φάζε.  

Γειαδή: 

4-1 θαη 3-2 

Αθνινύζσο νη ληθήηξηεο νκάδεο ζα αγσληζηνύλ ζηνλ ηειηθό γηα θαηάηαμε ησλ ζέζεσλ πξώηε (1ε) θαη 

δεύηεξε (2ε). Οη εηηεκέλεο ζα αγσληζηνύλ ζην κηθξό ηειηθό γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ζέζεσλ ηξίηε (3ε) 

θαη ηέηαξηε (4ε). 

Ο ηειηθόο θαη ν κηθξόο ηειηθόο ζα γίλνπλ ζε νπδέηεξε έδξα. ε πεξίπησζε κε εύξεζεο νπδέηεξεο 

έδξαο ζα γίλεη θιήξσζε έδξαο από ηηο ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο γηα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη ησλ αγώλσλ. 

 

 

 



 

Θέσεις 5-8: 

Οη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ από ηελ πέκπηε (5ε) έσο όγδνε (8ε) ζέζε ηεο Β’ Φάζεο ζα 

δηεθδηθήζνπλ σο εμήο ηελ ηειηθήο ηνπο θαηάηαμε ζην πξσηάζιεκα. 

Θα αγσληζηνύλ ε πέκπηε (5ε) κε ηελ όγδνε (8ε) θαη ε έθηε (6ε) κε ηελ έβδνκε (7ε) ζε δηπιέο 

ζπλαληήζεηο κηα ζηελ έδξα έθαζηεο νκάδαο. Οη πξώηεο ζπλαληήζεηο ζα δηεμαρζνύλ ζηηο έδξεο ηεο 

ρακειόηεξεο βαζκνινγηθά νκάδαο από ηελ Β’ Φάζε. 

Γειαδή: 

8-5 θαη 7-6 

Αθνινύζσο νη ληθήηξηεο νκάδεο ζα αγσληζηνύλ ζε κνλό αγώλα θαηάηαμεο γηα ηηο ζέζεηο 5-6. Οη 

εηηεκέλεο ζα αγσληζηνύλ ζε κνλό αγώλα θαηάηαμεο γηα ηηο ζέζεηο 7-8. Η έδξα γηα ηνλ αγώλα 

θαηάηαμεο 5-6 θαη 7-8 ζα βγεη κεηά από θιήξσζε ή θαηόπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ δπν 

αγσληδόκελσλ νκάδσλ. 

Τπελζπκίδεηαη ζε όηη αθνξά ηνπο ρηαζηί αγώλεο, όηη ζε πεξίπησζε ζηελ νπνία νκάδα δελ θαηέβεη λα 

αγσληζηεί ζην πξώην αγώλα ράλεη κε 10-0, κεδελίδεηαη θαη δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ 

επαλαιεπηηθό αγώλα. 

 

 

  


