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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗΣ K-12
ΟΜΙΛΟΙ ΡΟΔΟΥ

Στην επόμενη φάση προκρίνονται όλες οι ομάδες του Πρώτου και Δευτέρου ομίλου και οι δυο καλύτερες ομάδες βάση
βαθμολογίας του τρίτου ομίλου που θα πάρουν την 11η και 12η θέση στον πρώτο όμιλο. Οι κατηγορίες που σχηματίζονται
είναι οι εξής:
1.GOLD ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (θέσεις από Πρώτη έως Τέταρτη του Πρώτου και Δεύτερου ομίλου που θα αναδείξουν και τον
Πρωταθλητή Ρόδου).Οι διασταυρώσεις των ζευγαριών έχουν ως έξεις:
1ος Α ομίλου-4ος Β ομίλου,2ος Α ομίλου-3ος Β ομίλου,1ος Β ομίλου-4ος Α ομίλου,2ος Β ομίλου-3ος Β ομίλου.
2.SILVER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (θέσεις από Πέμπτη έως Όγδοη του Πρώτου και Δεύτερου ομίλου).Οι διασταυρώσεις των ζευγαριών
έχουν ως εξής:
5ος Α ομίλου-8ος Β ομίλου,6ος Α ομίλου-7ος Β ομίλου,5ος Β ομίλου-8ος Α ομίλου,6ος Β ομίλου-7ος Β ομίλου.
3.BRONZE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (θέσεις από Ένατη έως Δωδέκατη του Πρώτου και Δεύτερου ομίλου).Οι διασταυρώσεις των ζευγαριών
έχουν ως εξής:
9ος Α ομίλου-12ος Β ομίλου,10ος Α ομίλου-11ος Β ομίλου,9ος Β ομίλου-12ος Α ομίλου,10ος Β ομίλου-11ος Β ομίλου
Σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος τα κριτήρια για την τελική κατάταξη της
βαθμολογίας είναι:
-

Αποτέλεσμα παιχνιδιού στο μεταξύ τους παιχνίδι (νίκη).
Αγώνας κατάταξης (μπαράζ ).

Σε περίπτωση τριπλής ή τετραπλής ισοβαθμίας πρώτο κριτήριο είναι η βαθμολογία που συγκεντρώνουν οι ομάδες που
ισοβαθμούν στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τυχόν εκ νέου ισοβαθμίας θα ληθφούν υπόψη κατά σειρά τα παρακάτω κριτήρια
που αφορούν μόνο τις συγκεκριμένες ομάδες που ισοβαθμούν:
1.
2.
3.

Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια
Καλύτερη επίθεση
Καλύτερη άμυνα.

Αν και εκεί υπάρξει ισοβαθμία τότε θα πραγματοποιηθεί αγώνας κατάταξης(μπαράζ).
Σκοπός της δημιουργίας των δυο κατηγοριών (silver και bronze) είναι να κρατήσουμε όλα τα παιδιά στο γήπεδο μέχρι το
τέλος της διαδικασίας δίνοντας τους το κίνητρο ώστε να αγωνίζονται. Στόχος δεν είναι ο πρωταθλητισμός σε αυτές τις
ηλικίες αλλά το εφ’ αγωνίζεσθε και ο Αθλητισμός.
Στην επόμενη φάση(φάση των τεσσάρων) και στις τρεις κατηγορίες προκρίνονται οι νικήτριες ομάδες που θα προκύψουν από
τα αποτελέσματα των παιχνιδιών. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια η κάθε ομάδα θα
εκτελέσει από τρία πέναλτι προκειμένου να αναδειχθεί νικητής.
Στην ημιτελική φάση και στις τρεις κατηγορίες τα ζευγάρια θα προκύψουν μετά από κλήρωση.
Oι νικήτριες ομάδες των ημιτελικών και στις τρεις κατηγορίες θα αγωνιστούν στον μεγάλο τελικό και οι ηττημένες ομάδες
στον μικρό τελικό προκειμένου να καταρτιστεί η τελική θέση των ομάδων και στις τρεις κατηγορίες .
Στον τρίτο όμιλο όλες οι ομάδες στο τέλος της κανονικής διάρκειας θα πάρουν ένα αναμνηστικό έπαινο ενώ οι δυο πρώτες θα
συνεχίσουν στην διαδικασία των Play off καταλαμβάνοντας την 11η και 12η θέση στον Α’ όμιλο..
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Όλες οι ομάδες στο τέλος του Πρωταθλήματος θα πάρουν αναμνηστικό έπαινο συμμετοχής.
ΟΜΙΛΟΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Στην επόμενη φάση προκρίνονται όλες οι ομάδες του Πρώτου Ομίλου. Στον Δεύτερο ομίλο προκρίνονται στην προημιτελική
φάση οι πρώτες έξι ομάδες της τελικής βαθμολογίας. Οι κατηγορίες που σχηματίζονται είναι οι εξής:
1.GOLD ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(θέσεις από Πρώτη έως Τέταρτη του Πρώτου και Δεύτερου ομίλου που θα αναδείξουν και τον
Πρωταθλητή Βορείου Συγκροτήματος).Οι διασταυρώσεις των ζευγαριών έχουν ως έξεις:
1ος Α ομίλου-4ος Β ομίλου,2ος Α ομίλου-3ος Β ομίλου,1ος Β ομίλου-4ος Α ομίλου,2ος Β ομίλου-3ος Β ομίλου.
2.SILVER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(θέσεις Πέμπτη και Έκτη του Πρώτου και Δεύτερου ομίλου).Οι διασταυρώσεις των ζευγαριών έχουν ως
εξής:
5ος Α ομίλου-6ος Β ομίλου, 5ος Β ομίλου-6ος Α ομίλου.
* Η ομάδα που θα καταλάβει την έβδομη θέση του δευτέρου ομίλου και η ομάδα που θα καταλάβει την έκτη θέση του
πρώτου ομίλου θα δώσουν αγώνα κατάταξης. Η νικήτρια ομάδα θα καταλάβει την έκτη θέση του πρώτου ομίλου.
Σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος τα κριτήρια για την τελική κατάταξη της
βαθμολογίας είναι:
-

Αποτέλεσμα παιχνιδιού στο μεταξύ τους παιχνίδι (νίκη).
Αγώνας κατάταξης (μπαράζ).

Σε περίπτωση τριπλής ή τετραπλής ισοβαθμίας πρώτο κριτήριο είναι η βαθμολογία που συγκεντρώνουν οι ομάδες που
ισοβαθμούν στα μεταξύ τους παιχνίδια. Τυχόν εκ νέου ισοβαθμίας, θα ληθφούν υπόψη κατά σειρά τα παρακάτω κριτήρια
που αφορούν μόνο τις συγκεκριμένες ομάδες που ισοβαθμούν:
1.
2.
3.

Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια
Καλύτερη επίθεση
Καλύτερη άμυνα.

Σκοπός της δημιουργίας των δυο κατηγοριών (silver και bronze) είναι να κρατήσουμε όλα τα παιδιά στο γήπεδο μέχρι το
τέλος της διαδικασίας δίνοντας τους το κίνητρο ώστε να αγωνίζονται. Στόχος δεν είναι ο πρωταθλητισμός σε αυτές τις
ηλικίες αλλά το εφ’ αγωνίζεσθε και ο Αθλητισμός.

Για την Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μικρόπουλος Ιωάννης
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Δ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

