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ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΕΡΡΩΝ 
 

 

 
 
        

                                                                    
                                      έππερ, 19/10/2022 

                                                         Απ.Ππωη:  1247               
 

Ππορ, 
ωμαηεία Δ.Π..εππών 
 

αο γλσξίδνπκε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο πξνθήξπμεο πξσηαζιήκαηνο πνπ ζαο θνηλνπνηήζεθε κε ην 
ππ΄αξηζκ. 1220/22-08-2022 έγγξαθν ηεο Δ.Π.. ΔΡΡΩΝ, ζύκθσλα κε ηελ από 18/10/2022 απόθαζε 
ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.. ΔΡΡΩΝ, πνπ έρεη σο εμήο: 

 
 
 
16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΟΜΑΓΩΝ - ΠΡΟΒΙΒΑΜΟ - ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ ΟΜΑΓΩΝ 
 

 

Α΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: Σν Πξσηάζιεκα δηεμάγεηαη  ζε δύν νκίινπο Α΄ θαη Β΄ ησλ έληεθα (11) νκάδσλ, ζύλνιν 
22, κε ηνλ παξαθάησ ηξόπν: 
α) Οινθιεξώλνληαη νη δηπινί αγώλεο (α΄ θαη β΄ γύξνο) ζε θάζε όκηιν θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο 
νκάδσλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΑΠ. 
Έηζη ζε θάζε όκηιν νξηζηηθνπνηείηαη ε θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο από 1 κέρξη 11 (θαλνληθή 
πεξίνδνο). 
α) Οη πξώηεο ηέζζεξηο (4) νκάδεο θάζε νκίινπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία (πιέη -νθο). ύλνιν νρηώ 
(8) νκάδεο. 
β)Οη  νκάδεο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζηηο ζέζεηο 9, 10, 11 από θάζε όκηιν  ζα ππνβηβαζηνύλ  απεπζείαο 
ζηελ Β΄ Καηεγνξία. 
γ)Οη νκάδεο πνπ ζα ηεξκαηίζνπλ ζηελ ζέζε 8 ζα παίμνπλ έλαλ αγώλα κπαξάδ ζε νπδέηεξν γήπεδν θαη 
ζε πεξίπησζε ηζόπαινπ απνηειέζκαηνο ζα δνζεί εκίσξνο παξάηαζε θαη εάλ ρξεηαζζεί πέλαιηη(ζε 
πεξίπησζε  ππνβηβαζκνύ νκάδαο καο από ηε Γ΄ Δζληθή ζην ηνπηθό Πξσηάζιεκα ηόηε ζα ππνβηβαζζεί 
ε  εηηεκέλε νκάδα) 

Α ΦΑΗ ΠΛΔΙ – ΟΦ 

Οη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηελ 1ε θαη 2ε ζέζε ζε θάζε όκηιν ζα δώζνπλ δύν (2) αγώλεο  αληίζηνηρα κε 
ηηο νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 4ε θαη 3ε ζε θάζε όκηιν όρη ηνπ ηδίνπ νκίινπ, αξρίδνληαο ηνλ πξώην 
αγώλα κε έδξα ηελ νκάδα πνπ θαηέιαβε ηελ πςειόηεξε  ζέζε ζηε βαζκνινγία ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ. 
Ο δεύηεξνο αγώλαο ζα γίλεη ζηελ έδξα ηεο νκάδαο πνπ θαηέιαβε ηελ ρακειόηεξε ζέζε ζηε βαζκνινγία 
ηεο θαλνληθήο πεξηόδνπ.  
Πξνθξίλεηαη γηα ηελ επόκελε θάζε ε νκάδα πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ζηελ πεξίπησζε απηή 
πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο θαη ζηνπο δύν αγώλεο. Αλ νη νκάδεο έρνπλ ίζνπο βαζκνύο θαη ίζα ηέξκαηα ηόηε 
ζα δνζεί ηξίηνο αγώλεο ζε νπδέηεξν γήπεδν θαη εθόζνλ ππάξρεη ηζόπαιν απνηέιεζκα ζα δνζεί  
εκίσξνο παξάηαζε θαη εάλ ρξεηαζζεί πέλαιηη. 
Έηζη ζα έρνπκε Α΄ΦΑΗ, όπνπ Α είλαη νη νκάδεο ηνπ 1νπ Οκίινπ θαη Β΄ νη νκάδεο ηνπ 2νπ Οκίινπ 
 Α1 - Β4 =Ν1 ν ληθεηήο                                       Β1- Α4 =Ν2 ν ληθεηήο  
 Α2 - Β3 =Ν3 ν ληθεηήο                                      Β2 -Α3= Ν4 ν ληθεηήο  
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Β΄ ΦΑΗ ΠΛΔΊ΄- ΟΦ  
πκκεηέρνπλ νη ηέζζεξηο (4) νκάδεο ησλ δεπγαξηώλ πνπ πξνθξίζεθαλ από ηελ πξνεγνύκελε Φάζε (Ν1, 
Ν2,Ν3, Ν4) ζα δνζνύλ 2 αγώλεο. Πξνθξίλεηαη γηα ηελ ηειηθή θάζε ε νκάδα πνπ ζα ζπγθεληξώζεη ζηελ 
πεξίπησζε απηή πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο θαη ζηνπο δύν αγώλεο. Αλ νη νκάδεο έρνπλ ίζνπο βαζκνύο θαη 
ίζα ηέξκαηα ηόηε ζα δνζεί ηξίηνο αγώλεο ζε νπδέηεξν γήπεδν θαη εθόζνλ ππάξρεη ηζόπαιν απνηέιεζκα 
ζα δνζεί  εκίσξνο παξάηαζε θαη εάλ ρξεηαζζεί πέλαιηη. 
ηε θάζε απηή όκσο, αλεμάξηεηα ηε ζέζε πνπ θαηέιαβαλ ζηελ θαλνληθή πεξίνδν, ςποσπεωηικά θα 
αγωνιζθούν, αποκηώνηαρ πλέον πλεονέκηημα έδπαρ ο Ν1 και ο Ν2, ωρ εξήρ: 
Ν1-Ν4 ν ληθεηήο Ν5  
Ν2-Ν3 ν ληθεηήο Ν6  
Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ζε όιεο ηηο θάζεηο αλήθνπλ  ζηε γεπεδνύρν νκάδα. 

Οη ληθεηέο ησλ δεπγαξηώλ Ν1-Ν4 θαη Ν2-Ν3 δειαδή Ν5 θαη ν Ν6 ζα αγσληζζνύλ ζε έλαλ αγώλα ζε 
νπδέηεξν γήπεδν θαη ν ληθεηήο ζα ζπκκεηέρεη ζηνπο αγώλεο κπαξάδ αλόδνπ ζηελ Γ΄ Δζληθή Καηεγνξία. 

Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ ηειηθνύ ζα είλαη από κηζά. 

  

 

Οι όποι ηηρ πποκήπςξηρ δύναηαι να ηποποποιηθούν ππιν ηην έναπξη ηος ππωηαθλήμαηορ. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
ΔΠΟ Αζήλα (Με ηελ παξάθιεζε ηεο έγθξηζεο)  
 
 
  
 


