
 

 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 42 & ΥΔΡΑΣ 4, 11147, ΓΑΛΑΤΣΙ 

ΤΗΛ.: 210-2932220, 210-2932333  FAX:210-2932220 

E-mail: info@eska.gr   Website: www.eska.gr   www.facebook.com/eska.gr 

 

 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:1040    Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2021 

 

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ 

   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 

 

 Μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής, σας γνωστοποιούμε 

τον τρόπο διεξαγωγής του τουρνουά Παμπαίδων Β΄της αγωνιστικής 

περιόδου 2021-2022. 

 

ΑΡΘΡΟ 3o: ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄     

                    

Σε συνέχεια  της Προκήρυξης Τουρνουά Παμπαίδων Β΄ Γεν. 

2008 της αγωνιστικής περιόδου 2021-22 το σύστημα 

διεξαγωγής έχει ως εξής: 

Α.  ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 

Οι ομάδες σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 3.2, της 

Προκήρυξης, χωρίστηκαν σε ομίλους δυναμικότητας Α και Β, κατά 

την αρχική δήλωση συμμετοχής και με κατά το δυνατόν 

γεωγραφικά κριτήρια. 

Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή με δυναμικότητα Α 

συγκροτούν δύο Ομίλους, τον 1ο και 2ο. 

Οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή με δυναμικότητα Β 

συγκροτούν 8 Ομίλους, από τον 3ο έως και τον  10ο. 
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Στον 11ο Όμιλο συμμετέχουν οι επιπλέον ομάδες των σωματείων 

που σύμφωνα με το Άρθρο 1ο της Προκήρυξης δεν προκρίνονται 

στη Β΄ Φάση. 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Οι αγώνες του τουρνουά θα διεξάγονται ΣΑΒΒΑΤΟ  ή  ΚΥΡΙΑΚΗ, 

τις ΗΜΕΡΕΣ και τις ΩΡΕΣ που δήλωσαν τα σωματεία και θα 

απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αλλαγή, λόγω άλλων 

αγωνιστικών υποχρεώσεων του σωματείου ή κωλύματος 

προπονητή ή κωλύματος παίχτη κλπ, έπειτα από την ανάρτηση 

και κοινοποίηση του προγράμματος. 

Α΄ΦΑΣΗ 

Όλες οι ομάδες ανά όμιλο θα συναντηθούν μεταξύ τους με το 

σύστημα ΠΟΥΛ (ένας εναντίον όλων) δύο γύρων και σύμφωνα με 

το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί και θα αναρτηθεί στην επίσημη 

ιστοσελίδα της ΕΣΚΑ. 

Από τον 1ο και 2ο Όμιλο θα προκριθούν για τη Β΄ Φάση οι τέσσερις 

(4) πρώτες ομάδες κάθε ομίλου σύμφωνα με τον βαθμολογικό 

πίνακα. 

Από τον 3ο έως και τον 10ο Όμιλο θα προκριθούν για την Β΄ Φάση 

οι δύο (2) πρώτες ομάδες κάθε ομίλου σύμφωνα με τον 

βαθμολογικό πίνακα. 

Η Α΄ Φάση θα ξεκινήσει στις  23-24  Οκτωβρίου 2021. 

 

Β' ΦΑΣΗ 

Στη Β΄ Φάση θα διεξαχθούν αγώνες NOK AOYT. 

Οι τέσσερις  (4) πρώτες ομάδες του 1ου και 2ου Ομίλου περνάνε 

χωρίς αγώνα στην Γ΄ Φάση. 

Οι (8) πρώτες ομάδες και οι οκτώ (8) δεύτερες ομάδες του 3ου έως 

και του 10ου Ομίλου θα συναντηθούν μεταξύ τους  σε αγώνα ΝΟΚ 

ΑΟΥΤ στις έδρες των σωματείων που τερμάτισαν στην πρώτη 

θέση του ομίλου τους ως κάτωθι (πίνακας 1) 

 

 



 

ΑΓΩΝΕΣ  ΝΙΚΗΤΕΣ  

Α01 –  Β08 ΝΙΚΗΤΗΣ 1 

Α02 –  Β07 ΝΙΚΗΤΗΣ 2 

Α03 –  Β06 ΝΙΚΗΤΗΣ 3 

Α04 –  Β05 ΝΙΚΗΤΗΣ 4 

Α05 –  Β04 ΝΙΚΗΤΗΣ 5 

Α06 –  Β03 ΝΙΚΗΤΗΣ 6 

Α07 –  Β02 ΝΙΚΗΤΗΣ 7 

Α08 –  Β01 ΝΙΚΗΤΗΣ 8  

Οι οκτώ  (8) νικητές αυτών των αγώνων θα προκριθούν για την Γ΄ 

Φάση. 

Η  Β΄ Φάση θα διεξαχθεί το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο 

από την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής της Α΄ 

Φάσης.  

Γ΄ ΦΑΣΗ 

Στην Γ΄ Φάση θα διεξαχθούν οκτώ (8) αγώνες NOK AOYT μεταξύ 

των οκτώ (8)  ομάδων που προκρίθηκαν από την Β΄ Φάση και των  

οκτώ (8) ομάδων  του 1ου και 2ου ομίλου που προκρίθηκαν από την 

Α΄ Φάση, οι οποίες θα έχουν και το πλεονέκτημα έδρας ως κάτωθι 

(πίνακας 2)   

 

ΑΓΩΝΕΣ  ΝΙΚΗΤΕΣ  

Α01 –  Ν1 ΝΙΚΗΤΗΣ 09 

Α02 –  Ν2 ΝΙΚΗΤΗΣ 10 

Α03 –  Ν3 ΝΙΚΗΤΗΣ 11 

Α04 –  Ν4 ΝΙΚΗΤΗΣ 12 

Β01 –  Ν5 ΝΙΚΗΤΗΣ 13 

Β02 –  Ν6 ΝΙΚΗΤΗΣ 14 

Β03 –  Ν7 ΝΙΚΗΤΗΣ 15 

Β04 –  Ν8 ΝΙΚΗΤΗΣ 16 



Οι οκτώ  (8) νικητές αυτών των αγώνων θα προκριθούν για την Δ΄ 

Φάση. 

Η  Γ' Φάση θα διεξαχθεί το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο 

από την ολοκλήρωση Β΄ Φάσης. 

Δ΄ ΦΑΣΗ 

Στην Δ΄ Φάση θα διεξαχθούν τέσσερις(4) αγώνες NOK AOYT 

μεταξύ των οκτώ (8)  ομάδων που προκρίθηκαν από την Γ΄ Φάση 

ως κάτωθι ( πίνακας 3)   

ΑΓΩΝΕΣ   

ΝΙΚΗΤΗΣ 13 ΝΙΚΗΤΗΣ 09 

 ΝΙΚΗΤΗΣ 14 ΝΙΚΗΤΗΣ 10 

ΝΙΚΗΤΗΣ 15 ΝΙΚΗΤΗΣ 11 

ΝΙΚΗΤΗΣ 16 ΝΙΚΗΤΗΣ 12 

 

Οι νικήτριες ομάδες θα προκριθούν στην Τελική Φάση και θα 

αγωνισθούν μεταξύ τους με σύστημα τελικής τετράδας (Final 

Four). 

Η  Δ' Φάση θα διεξαχθεί το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο 

από την ολοκλήρωση Γ΄ Φάσης. 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

Στην τελική φάση θα αγωνισθούν οι τέσσερις (4) ομάδες που 

προκρίθηκαν από την Δ΄ Φάση, οι οποίες θα αγωνισθούν μεταξύ 

τους με σύστημα τελικής τετράδας για την ανάδειξη του 

πρωταθλητή ύστερα από κλήρωση. 

Μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος για το γήπεδο του FINAL 

FOUR από τις συμμετέχουσες ομάδες,θα γίνει κλήρωση του 

γηπέδου που θα πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένοι αγώνες.  

Υπεύθυνος του τουρνουά Παμπαίδων Β' είναι ο κ.Χάρης 

Κατσιμάρδος  τηλέφωνο επικοινωνίας  2102932220 και email 

xaris@eska.gr.   

 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο:  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Τα άρθρα 12.1 και 12.2 ισχύουν ως έχουν, και προστίθεται το 

κάτωθι: 

12.3. Οι προπονητές της κάθε ομάδας, στο τέλος του κάθε 

αγώνα, υποχρεούνται να δηλώνουν στον σημειωτή του 

αγώνα, προς αναγραφή στο πίσω μέρος του φύλλου αγώνα, 

τους δύο διακριθέντες αθλητές της αντιπάλου ομάδας (MVP). 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  Ι.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ     ΑΓ.ΤΑΣΚΟΣ 

  

 


