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Αρ.πρωτ.:329
Προς: Αναφερόμενα σωματεία
Κοιν/ση: 1. Δήμο Κέρκυρας (για τον αρμόδιο οργανισμό)
2. M.M.E
Θέμα : Ορισμός αγώνων κατάταξης.
Μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλημάτων και την επικύρωση των βαθμολογιών ορίζονται οι αγώνες κατάταξης,
ως εξής:
Α1 κατηγορία
1.Διαδικασία υποβιβασμού :
ΓΗΠΕΔΟ
ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6.5.2018, 17.30
ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ-ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας κι αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (κανονικός αγώνας, χωρίς
παράταση και πέναλτυς), τότε ολοκληρώνεται η φάση των αγώνων.
Αν ο αγώνας λήξει ισόπαλος ή κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας σε
ουδέτερο, ως εξής:
ΓΗΠΕΔΟ

ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9.5.2018,17.30
ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ-ΑΕ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Στην περίπτωση αυτή υπολογίζονται κατά σειρά:
I. Συνολική βαθμολογία (2 αγώνων).
II. Σε περίπτωση ισοβαθμίας νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογική κατάταξη
της κανονικής περιόδου.
Στον αγώνα αυτό (και μόνο) γιατρό αγώνα θα ορίσει η διοργανώτρια. Τα έξοδα διαιτησίας και γιατρού
θα βαρύνουν ισόποσα τα διαγωνιζόμενα σωματεία.
Το σωματείο που θα αναδειχτεί νικητής με την πρώτη ή δεύτερη διαδικασία παραμένει στην Α1’
κατηγορία, ενώ το ηττημένο υποβιβάζεται στην Α κατηγορία.
Α κατηγορία
1.Διαδικασία προβιβασμού :
ΓΗΠΕΔΟ
ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6.5.2018, 17.30
ΑΟ ΑΤΡ ΣΤΡΟΓΓΤΥΛΗΣ –ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας κι αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (κανονικός αγώνας, χωρίς
παράταση και πέναλτυς), τότε ολοκληρώνεται η φάση των αγώνων.
Αν ο αγώνας λήξει ισόπαλος ή κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας σε
ουδέτερο, ως εξής:
ΓΗΠΕΔΟ

ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9.5.2018,17.30
ΑΟ ΑΤΡ ΣΤΡΟΓΓΤΥΛΗΣ –ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
Στην περίπτωση αυτή υπολογίζονται κατά σειρά:
I. Συνολική βαθμολογία (2 αγώνων).
II. Σε περίπτωση ισοβαθμίας νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογική κατάταξη
της κανονικής περιόδου.
Στον αγώνα αυτό (και μόνο) γιατρό αγώνα θα ορίσει η διοργανώτρια. Τα έξοδα διαιτησίας και γιατρού
θα βαρύνουν ισόποσα τα διαγωνιζόμενα σωματεία.
Το σωματείο που θα αναδειχτεί νικητής με την πρώτη ή δεύτερη διαδικασία προβιβάζεται στην Α1’
κατηγορία, ενώ το ηττημένο παραμένει στην Α κατηγορία.
1.Διαδικασία υποβιβασμού Α Φάση :
ΓΗΠΕΔΟ
ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΑΥΛΙΩΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6.5.2018, 17.30
ΑΟ ΕΘΝ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ ΣΙΔ-ΑΟ ΑΣΤ ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας κι αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (κανονικός αγώνας, χωρίς
παράταση και πέναλτυς), τότε ολοκληρώνεται η φάση των αγώνων.

Αν ο αγώνας λήξει ισόπαλος ή κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας σε
ουδέτερο, ως εξής:
ΓΗΠΕΔΟ

ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9.5.2018,17.30
ΑΟ ΕΘΝ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ ΣΙΔ-ΑΟ ΑΣΤ ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ
Στην περίπτωση αυτή υπολογίζονται κατά σειρά:
I. Συνολική βαθμολογία (2 αγώνων).
II. Σε περίπτωση ισοβαθμίας νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογική κατάταξη
της κανονικής περιόδου.
Στον αγώνα αυτό (και μόνο) γιατρό αγώνα θα ορίσει η διοργανώτρια. Τα έξοδα διαιτησίας και γιατρού
θα βαρύνουν ισόποσα τα διαγωνιζόμενα σωματεία.
Το σωματείο που θα αναδειχτεί νικητής με την πρώτη ή δεύτερη διαδικασία παραμένει στην Α’
κατηγορία, ενώ το ηττημένο μετέχει στην β φάση υποβιβασμού.
2.Διαδικασία υποβιβασμού Β Φάση :
ΓΗΠΕΔΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ ΑΟ ΕΘΝ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ/ΑΟ ΑΣΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13.5.2018, 17.30
ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ - ΑΕ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας κι αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (κανονικός αγώνας, χωρίς
παράταση και πέναλτυς), τότε ολοκληρώνεται η φάση των αγώνων.
Αν ο αγώνας λήξει ισόπαλος ή κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας σε
ουδέτερο, ως εξής:
ΓΗΠΕΔΟ

ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ

ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.5.2018,17.30

ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ ΑΟ ΕΘΝ ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ/ΑΟ ΑΣΤ
ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ - ΑΕ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Στην περίπτωση αυτή υπολογίζονται κατά σειρά:
I. Συνολική βαθμολογία (2 αγώνων).
II. Σε περίπτωση ισοβαθμίας νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογική κατάταξη
της κανονικής περιόδου.
Στον αγώνα αυτό (και μόνο) γιατρό αγώνα θα ορίσει η διοργανώτρια. Τα έξοδα διαιτησίας και γιατρού
θα βαρύνουν ισόποσα τα διαγωνιζόμενα σωματεία.
Το σωματείο που θα αναδειχτεί νικητής με την πρώτη ή δεύτερη διαδικασία παραμένει στην Α’
κατηγορία, ενώ το ηττημένο υποβιβάζεται στην Β κατηγορία.
Β κατηγορία
1.Διαδικασία προβιβασμού :
ΓΗΠΕΔΟ
ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 6.5.2018, 17.30
ΑΟ ΒΕΛΟΣ-ΑΟ ΚΕΡ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ
Θα διεξαχθεί ένας αγώνας κι αν κερδίσει το γηπεδούχο σωματείο με οποιοδήποτε σκορ (κανονικός αγώνας, χωρίς
παράταση και πέναλτυς), τότε ολοκληρώνεται η φάση των αγώνων.
Αν ο αγώνας λήξει ισόπαλος ή κερδίσει το φιλοξενούμενο σωματείο τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας σε
ουδέτερο, ως εξής:
ΓΗΠΕΔΟ

ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9.5.2018,17.30
ΑΟ ΒΕΛΟΣ-ΑΟ ΚΕΡ ΔΡΑΓΩΤΙΝΩΝ
Στην περίπτωση αυτή υπολογίζονται κατά σειρά:
I. Συνολική βαθμολογία (2 αγώνων).
II. Σε περίπτωση ισοβαθμίας νικήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογική κατάταξη
της κανονικής περιόδου.
Στον αγώνα αυτό (και μόνο) γιατρό αγώνα θα ορίσει η διοργανώτρια. Τα έξοδα διαιτησίας και γιατρού
θα βαρύνουν ισόποσα τα διαγωνιζόμενα σωματεία.
Το σωματείο που θα αναδειχτεί νικητής με την πρώτη ή δεύτερη διαδικασία προβιβάζεται στην Α’
κατηγορία, ενώ το ηττημένο παραμένει στην Β κατηγορία.
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ποζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Κουλόπουλος

