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ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΩΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Πρωτάθληµα της Β΄ Κατηγορίας Ανδρών, δικαιούνται να πάρουν µέρος οι δώδεκα οµάδες των παρακάτω
Συλλόγων που δήλωσαν συµµέτοχή για την αγωνιστική περίοδο 2017-18, στο ειδικό έντυπο και είναι:

1. ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
2. ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ
3. ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
4. ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
5. ΑΚΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
6. ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ
7. ΑΣ ΚΟΛΙΝ∆ΡΟΥ
8. ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
9. ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
10. ΜΠΑΣ ΕΡΓΟΝΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
11. ΓΑΣΠ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
12. ΑΠΣ ΚΟΥΠΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη του Πρωταθλήµατος ορίζεται για το ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.
Η κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήµατος θα γίνει στα γραφεία της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. την Τετάρτη 20
Σεπτεµβρίου 2017, και ώρα 19:00΄

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι αγώνες του Πρωταθλήµατος θα διεξάγονται κατά βάση µία φορά την εβδοµάδα Σάββατο & Κυριακή ή
και άλλη ηµέρα, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη και δεύτερη φορά την εβδοµάδα για την έγκαιρη περάτωση του
Πρωταθλήµατος.
Το Σωµατείο που µετακινείτε υποχρεούται να είναι εµπρόθεσµα και στην καθορισµένη ώρα έναρξης στο
γήπεδο τέλεσης του αγώνα µε δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το µέσο µετακίνησης του.
II. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Τα Σωµατεία που µετέχουν στο Πρωτάθληµα θα συναντηθούν µεταξύ τους δύο φορές («πουλ»-ένας
προς όλους) και σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα καταρτισθεί.
Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου θα διεξαχθούν αγώνες play offs µεταξύ των οµάδων που
βαθµολογικά κατετάγησαν στην 1η έως και την 4η θέση.
III. PLAY OFFS
(Α΄ ΦΑΣΗ)
Στη Φάση αυτή των PLAY OFFS του πρωταθλήµατος θα συµµετέχουν οι οµάδες οι οποίες µετά την
ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήµατος και σύµφωνα µε την βαθµολογία την οποία
συγκέντρωσαν κατετάγησαν στις θέσεις 1 έως 4 του βαθµολογικού πίνακα. Οι οµάδες θα αγωνιστούν µεταξύ
τους σε ζευγάρια ως εξής:
Ζευγάρι:(Α) 1 – 4
Ο πρώτος µε τον τέταρτο της βαθµολογίας της
κανονικής περιόδου
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Ζευγάρι:(Β) 2 – 3

Ο δεύτερος µε τον τρίτο της βαθµολογίας της
κανονικής περιόδου
Νικήτριες αυτής της φάσης αναδεικνύονται οι οµάδες οι οποίες θα επιτύχουν δύο (2) νίκες επί των
αντιπάλων τους στους µεταξύ τους αγώνες .
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της οµάδος η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση
της βαθµολογίας µετά την λήξη της Κανονικής Περιόδου και ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του
αντιπάλου της. Σε περίπτωση που χρειασθεί και τρίτος αγώνας αυτός θα γίνει στην έδρα της οµάδας η οποία κατά
την λήξη της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήµατος είχε καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας.
(Β΄ ΦΑΣΗ)
Στην Φάση αυτή των PLAY OFFS του Πρωταθλήµατος οι νικητές των συναντήσεων της Α΄ ΦΑΣΗΣ των
PLAY OFFS θα αγωνισθούν µεταξύ τους . Νικήτρια αυτής της Φάσης θα είναι η οµάδα που θα πραγµατοποίηση
δύο (2) νίκες επί του αντιπάλου της.
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της οµάδος η οποία θα έχει καταταγεί στην υψηλότερη θέση
της βαθµολογίας µετά την λήξη της Κανονικής Περιόδου και ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του
αντιπάλου της. Σε περίπτωση που χρειασθεί και τρίτος αγώνας αυτός θα γίνει στην έδρα της οµάδας η οποία κατά
την λήξη της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήµατος είχε καταταγεί στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας.
Η νικήτρια οµάδα θα καταλάβει την 1η θέση και θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια της Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΝ∆ΡΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. , η ηττηµένη θα καταλάβει την 2η θέση της τελικής βαθµολογικής κατάταξης του
Πρωταθλήµατος.
Την 3η θέση καταλαµβάνει η οµάδα από τους ηττηµένους της Α΄ ΦΑΣΗΣ των PLAY OFFS του
Πρωταθλήµατος που κατετάγη στην υψηλότερη θέση της βαθµολογίας µετά την λήξη της Κανονικής Περιόδου.
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Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΡΙ∆ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
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