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   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 

 

 Μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής  το σύστημα 

διεξαγωγής του πρωταθλήματος της Γ΄κατηγορίας Κορασίδων 

τροποποιείται ως εξής: 

 

3.9.  Σύστημα Διεξαγωγής Πρωταθλήματος Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

 

 

.................................................................................................................................. 

 

3.9.4.  Α΄ΦΑΣΗ 

 

 Οι ομάδες χωρίσθηκαν σε πέντε (5) ομίλους και θα συναντηθούν 

μεταξύ τους με σύστημα ΠΟΥΛ (ένας με όλους) ΔΥΟ ΓΥΡΩΝ. 

 Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση καθενός από τους 

ομίλους, προκρίνονται για την Β΄φάση (σύνολο 10 ομάδες). 

 Επίσης θα προκριθούν για την Β΄Φάση  και οι δύο (2) καλύτερες 

τριταθλήτριες ομάδες των πέντε (5) ομίλων, σύμφωνα με τον συντελεστή 

πόντων σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν. Ο 

συντελεστής πόντων υπολογίζεται με διαίρεση των πόντων που πέτυχε η 

ομάδα με τους πόντους που δέχθηκε. 

 

3.9.5. Β΄ ΦΑΣΗ 

 

 Οι δώδεκα (12) ομάδες που θα προκριθούν από την Α΄φάση, θα 

σχηματίσουν τρεις (3) ομίλους των τεσσάρων (4) ομάδων. Οι ομάδες θα 

συναντηθούν μεταξύ τους με σύστημα ΠΟΥΛ (ένας με όλους) ΔΥΟ ΓΥΡΩΝ. 

Η κατανομή των ομάδων στους ομίλους θα γίνει με κλήρωση με κατά το 

δυνατόν ισότιμα κριτήρια, σύμφωνα με την θέση των ομάδων στην Α΄φάση. 
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3.9.6.  Οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ. 

 

3.9.7.  Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση καθενός από τους τρεις    

           (3) ομίλους ανεβαίνουν στην Β΄κατηγορία Κορασίδων. 

 

 

Μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής  το σύστημα διεξαγωγής 

του πρωταθλήματος της Α΄κατηγορίας Νεανίδων τροποποιείται ως 

εξής: 

 

3.10. Σύστημα Διεξαγωγής Πρωταθλήματος Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

 

 

................................................................................................................................. 

 

Λόγω αποχώρησης μίας (1) ομάδας από την Α΄κατηγορία Νεανίδων  

(ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ) το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με έντεκα (11) ομάδες οπότε 

τροποποιείται η τελευταία παράγραφος του  άρθρου 3.10.1  ΄΄Οι ομάδες που 

θα τερματίσουν στις τέσσερις (4) τελευταίες θέσεις της Α΄κατηγορίας 

υποβιβάζονται στην Β΄κατηγορία Νεανίδων ΄΄, ως εξής: 

 

 Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις τρεις (3) τελευταίες θέσεις της 

Α΄κατηγορίας υποβιβάζονται στην Β΄κατηγορία Νεανίδων. 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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