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ΔΙΑΥΟΡΑ
ΑΛΛΑΓΕ Ε ΑΓΩΝΕ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ
** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Γ' Καηεγνξίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ - ΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ζα
δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 08/03/2020 θαη ώξα 11:00, ζην γήπεδν ΑΙΓΑΛΔΩ Γ.Α.Κ. (θαη όρη ώξα 09:00, όπσο
είρε νξηζηεί αξρηθά).
** Ο αγώλαο Πξσηαζιήκαηνο Β' Καηεγνξίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΟΡΦΔΑ ΑΙΓΑΛΔΩ - ΣΑΣΑΤΛΑ, ζα
δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 08/03/2020 θαη ώξα 15:00, ζην γήπεδν ΑΙΓΑΛΔΩ Γ.Α.Κ. (θαη όρη ώξα 12:00, όπσο
είρε νξηζηεί αξρηθά).

ΣΗΡΗΗ ΕΝΟ ΛΕΠΣΟΤ ΙΓΗ Ε ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ
** 1ός ιεπηνύ ζηγή ζα θξαηεζεί ζηνλ αγώλα Πξσηαζιήκαηνο Β' Καηεγνξίαο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ΓΟΞΑ
ΒΤΡΩΝΟ - ΑΔ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ, ν νπνίνο ζα δηεμαρζεί ηελ ΚΤΡΙΑΚΗ 08/03/2020, ζηε κλήκε ηνπ ΑΓΓΔΛΟΤ
ΑΓΓΔΛΙΓΗ, παιαηνύ παξάγνληα ηνπ γεπεδνύρνπ ζσκαηείνπ.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΟΛΗ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ UEFA D
Έλα λέν θαηλνηόκν πξόγξακκα ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο, ην νπνίν ζηνρεύεη ζηελ
ελεκέξσζε ππεύζσλφλ οκάδφλ θαη αθαδεκηώλ, γνλέσλ θαη εζεινληώλ, ζα ηεζεί ζε εθαρκογή ζηης 30 &
31 Μαρηίοσ 2020 ζηελ ΔΠ Αζελώλ, από ώξα 15:15 έσο 21:15 θαη ηηο δύν εκέξεο.
Δηδηθόηεξα, ε Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία ζρεδίαζε ηε ιεηηνπξγία 12 σξώλ ρνιώλ UEFA D
(τφρίς οηθολοκηθή επηβάρσλζε), ζπλδπάδνληαο ηελ παξνπζίαζε ζεσξεηηθώλ δηαιέμεσλ νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ, θαζώο επίζεο επηδείμεσλ πξνπνλεηηθώλ κνλάδσλ - αγώλσλ γηα
ειηθίεο θάησ ησλ 12 εηώλ.
Πξνζθνξά πξώησλ βνεζεηώλ, νξγάλσζε αθαδεκίαο, θώδηθαο ζπκπεξηθνξάο, πνιηηηθή γηα ηελ παηδηθή
θαθνπνίεζε, ςπρνινγία θαη παξαθίλεζε λέσλ αζιεηώλ είλαη αλάκεζα ζηα ζέκαηα ησλ επηκνξθσηηθώλ
ζεκηλαξίσλ, κε ηελ Οκνζπνλδία λα ζηνρεύεη ζηελ εληαία εθπαίδεπζε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία
κηαο πνδνζθαηξηθήο αθαδεκίαο.
Οη ζρνιέο UEFA D, εληάζζνληαη ζην εμαεηέο αλαπηπμηαθό πιάλν ηεο Δ.Π.Ο. «Μπάια Παληνύ», θαη ζα
ιεηηνπξγήζνπλ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο (ΔΠ) θαη ε παξαθνινύζεζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα
έλαλ, ηνπιάρηζηνλ, εθπξόζσπν θάζε αθαδεκίαο θαη νκάδαο, θαζώο ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνύ UEFA D ζα
απνηειεί έλα από ηα θξηηήξηα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θαη θαηάηαμεο ησλ αθαδεκηώλ πνπ ζα ζεζπηζηνύλ από ηελ
Οκνζπνλδία.
Σο πρόγρακκα ηες ζτοιής UEFA D οθείιοσλ λα ηο παραθοιοσζήζοσλ σποτρεφηηθά ηοσιάτηζηολ
έλας εθπρόζφπος από θάζε ποδοζθαηρηθή αθαδεκία θαη οκάδα ηες Έλφζής κας.
Ο αλώηερος αρηζκός αηόκφλ ποσ ζα κπορέζοσλ λα παραθοιοσζήζοσλ ηε τοιή, είλαη εθαηό
(100).
Οη ελδηαθερόκελοη λα παραθοιοσζήζοσλ ηε τοιή, ζα πρέπεη λα ζσκπιερώζοσλ απαραηηήηφς
ηα δηθαηοιογεηηθά έγγραθα, ηα οποία έτοσλ αλαρηεζεί ζηελ ελόηεηα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΝΣΤΠΑ.
Οη αηηήζεης ζα πρέπεη λα σποβιεζούλ ηο αργόηερο κέτρη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 20/03/2020.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕ ΣΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ Κ-18 & Κ-16
Σα Πξσηαζιήκαηα Κ-18 & Κ-16, νινθιεξώλνληαη ζηηο 11 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2020 θαη ζηε ζπλέρεηα πξνθεηκέλνπ

λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηηο νκάδεο πνπ δελ ζα αγσληζζνύλ ζηελ ηειηθή θάζε ησλ Πξσηαζιεκάησλ απηώλ,
ηόζν ζηνπο Οκίινπο ησλ ηζρπξώλ όζν θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο ησλ ιηγόηεξν ηζρπξώλ, λα κελ ζηακαηήζνπλ
ηελ αγσληζηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα, αιιά λα δώζνπλ κεξηθνύο αγώλεο αθόκε, ζα ζπγθξνηεζνύλ Όκηινη θαη
όιεο νη νκάδεο ζα δώζνπλ ηξεηο (3) αθόκε κνλνύο αγώλεο, εληόο ή εθηόο έδξαο, ζηηο εκεξνκελίεο 25/04,
02/05 & 09/05.
Όζα ζσκαηεία ΓΔΝ επηζπκνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνπο λένπο Οκίινπο θαη λα δώζνπλ ηξεηο (3) αθόκε
αγώλεο, λα ην δειώζοσλ εγθαίρφς ώζηε λα εμαηξεζνύλ από ηελ ζπγθξόηεζε ησλ λέσλ Οκίισλ.

ΣΕΛΙΚΗ ΥΑΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ Κ-18 & Κ-16
Γλσξίδνπκε ζηα ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Πξσηαζιήκαηα Κ-18 θαη Κ-16, όηη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ Πξσηαζιεκάησλ, ζα επαθνινπζήζνπλ νη αγώλεο ηεο Σειηθήο Φάζεο, σο εμήο:
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-18
ΟΜΙΛΟΙ ΙΥΤΡΩΝ
ηελ ηειηθή θάζε ζα πξνθξηζνύλ νη 8 πξώηεο νκάδεο θαζελόο εθ ησλ 3φλ νκίισλ (ζύλνιν 24
νκάδεο), σο εμήο:
Οη 2 πξώηνη ησλ ηξηώλ νκίισλ θαη νη 2 από ηνπο ηρίηοσς ησλ νκίισλ, κε θιήξσζε (ζύλνιν 8
νκάδεο), ζα ζπλερίζνπλ ζηελ επόκελε θάζε ρσξίο αγώλα.
Ο έλαο ηξίηνο θαη νη επόκελεο 15 νκάδεο (ζύλνιν 16 νκάδεο), ζα δώζνπλ έλα αγώλα κε γεπεδνύρεο
ηηο νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ πςειόηεξε βαζκνινγηθή ζέζε. Θα έρνπκε, δειαδή, αγώλεο κε ηηο νκάδεο
πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηηο παξαθάησ ζέζεηο αληίζηνηρα: 3ος - 8ος, 4ος - 8ος, 4ος - 8ος, 4ος - 7ος, 5ος - 7ος,
5ος - 7ος, 5ος - 6ος, 6ος - 6ος.
Οη 8 νκάδεο πνπ ζα πεξάζνπλ ρσξίο αγώλα, κε ηηο 8 ληθήηξηεο νκάδεο ησλ παξαπάλσ αγώλσλ, ζα
αγσληζηνύλ κεηαμύ ηνπο, κε θιήξσζε. Γεπεδνύρεο ζα είλαη νη νθηώ (8) πνπ είραλ θαηαιάβεη ηηο πξώηεο
ζέζεηο 1ε θαη 2ε θαη πέξαζαλ ρσξίο αγώλα. Οη ληθήηξηεο νκάδεο ζα ζπλερίζνπλ κε ζύζηεκα λοθ - άοση,
κέρξη ηνλ Σειηθό.
Οη 2ες νκάδεο δελ ζα ζπλερίζνπλ ζηελ ηειηθή θάζε, εθηόο θη αλ έρεη απνθιεηζηεί ε 1ε νκάδα.
ΟΜΙΛΟΙ ΛΙΓΟΣΔΡΟ ΙΥΤΡΩΝ
ηελ ηειηθή θάζε ζα πξνθξηζνύλ νη νθηώ (8) πξώηεο νκάδεο θαζελόο εθ ησλ δύν (2) νκίισλ, ζύλνιν
δεθαέμη (16) νκάδεο.
Σελ 1ε αγσληζηηθή, ζα αγσληζηνύλ ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 1ε ζέζε ζηνλ έλαλ όκηιν κε ηελ
νκάδα πνπ θαηαιάβεη ηελ 8ε ζέζε ζηνλ άιιν όκηιν.
Ζ 2ε κε ηελ 7ε, ε 3ε κε ηελ 6ε θαη ε 4ε κε ηελ 5ε. Γεπεδνύρεο ζα είλαη νη νκάδεο πνπ ζα έρνπλ
θαηαιάβεη συειόηερε ζέζε.
Οη ληθήηξηεο νκάδεο ζα ζπλερίζνπλ, κε ζύζηεκα λνθ-άνπη, κέρξη ηνλ Σειηθό.
ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ Κ-16
Ζ ηειηθή θάζε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Κ-16, ηόζν ζηνπο νκίινπο ησλ ηζρπξώλ όζν θαη ζηνπο νκίινπο
ησλ ιηγόηεξν ηζρπξώλ, όπσο αλαγξάθνπκε ζηνπο νκίινπο ησλ ηζρπξώλ ζην Πξσηάζιεκα Κ-18.

2ος ΓΤΡΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Κ-12
ηηο 07/03/2020, νινθιεξώλεηαη ν 1ος γύξνο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Κ-12.
Ζ 1ε αγσληζηηθή ηνπ 2οσ γύξνπ ζα δηεμαρζεί ζηηο 21/03/2020. Από ηηο 04/04/2020, νη αγώλεο ζα γίλνληαη
θάζε εβδνκάδα, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο, ζηηο 30/05/2020.
ηνλ 2ο γύξν ζα ζπγθξνηεζνύλ θαη πάιη νθηώ (8) όκηινη, ηέζζεξηο (4) ησλ ηζτσρώλ θαη ηέζζεξηο (4) ησλ
ιηγόηερο ηζτσρώλ οκάδφλ, κε βάζε ηε δσλακηθόηεηα ησλ νκάδσλ, όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηα
απνηειέζκαηα ηνπ 1οσ γύξνπ θαη πάιη τφρίς βαζκοιογία.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. Κ-12
Σελ ΣΡΙΣΗ 10/03/2019 θαη ώξα 15:00, θαινύληαη γηα προπόλεζε ζην γήπεδν ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ, νη
αθόινπζνη πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο
θάιηζεο):
ΣΑΜΔΛΛΟ, ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ (ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ), ΒΡΑΚΑ (ΠΑΝΔΡΤΘΡΑΨΚΟ), ΔΦΑ (Α.Δ.Κ.),
ΜΔΝΟΤΝΟ (ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ), ΣΑΖ (ΚΔΡΑΤΝΟ ΓΛΤΦΑΓΑ), ΣΗΟΚΑ (ΒΡΗΛΖΗΑ),
ΜΠΟΤΣΖ (ΕΔΦΤΡΟ), ΦΛΧΡΟ (Α.Ο. ΗΛΗΟΤ), ΑΜΑΛΗΓΖ (ΑΗΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ),
ΟΤΕΗΟΤ, ΡΑΠΣΖ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ), ΒΑΛΑΜΑΚΖ, ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ
(ΠΑΡΑΓΔΗΟ), ΑΡΑΝΣΖ (ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ), ΦΡΑΣΕΔΚΑΚΖ (ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ),
ΚΛΖΜΑΘΗΑΝΟ (ΠΑΠΑΓΟ), ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΚΑΦΖΡΑ (ΥΟΛΑΡΓΟ),
ΚΑΛΛΗΑΝΗΧΣΖ (ΚΟΡΧΝΗΓΑ),ΦΤΥΟΓΗΟ (ΟΤΡΜΔΝΑ), ΜΑΤΡΗΚΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ),
ΜΑΡΚΟΤ (Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ), ΠΑΘΑΡΖ (ΗΑΧΝ), ΑΜΠΛΗΑΝΗΣΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ),
ΦΤΝΣΑΝΖ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ), ΜΑΝΣΕΧΡΟ, ΞΔΝΟ (ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ),
ΚΑΡΑΥΑΛΗΟ, ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ (ΚΑΜΑΣΔΡΟ).
** Οη ποδοζθαηρηζηές λα έτοσλ καδί ηοσς ηελ ηζάληα θαη ηα ρούτα ηες Έλφζες, γηα λα ηα
παραδώζοσλ.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Μ.Ο. Κ-14
Σελ ΣΡΙΣΗ 10/03/2020 θαη ώρα 15:00, θαινύληαη ζην γήπεδν ΓΑΛΑΣΙΟΤ γηα προπόλεζε, νη
αθόινπζνη
πνδνζθαηξηζηέο, κε αζιεηηθή ιεπθή πεξηβνιή (άζπξν ζνξηζάθη, άζπξε θαλέια, άζπξεο θάιηζεο):
ΣΗΟΤΓΚΟ, ΚΟΛΛΗΑ (ΜΗΚΡΑΗΑΣΗΚΟ), ΠΑΝΣΔΛΟΠΟΤΛΟ, ΚΑΡΑΟΤΛΖ (ΠΑΝΗΧΝΗΟ ΜΤΡΝΖ),
ΥΡΗΣΟΓΗΑΝΝΖ (Γ.. ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ), ΜΠΔΒΑΡΓΟ, ΚΟΡΡΔ (ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ),
ΥΑΣΕΖΝΗΚΟΛΑΟΤ (ΑΔΚ), ΒΔΛΔΝΣΕΑ, ΜΠΑΣΟ (ΗΑΧΝ), ΜΑΡΚΟΤ (Α.Ο. ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ),
ΛΗΟΠΤΡΖ (ΣΡΑΥΧΝΔ), ΚΑΜΠΗΧΝΖ, ΠΖΛΗΧΣΑΚΖ (ΥΑΛΑΝΓΡΗ), ΑΡΔΣΑΚΖ (ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ),
ΜΑΝΧΛΗΟΤΓΑΚΖ, ΚΟΤΟΤΡΗΓΖ (ΡΟΤΦ), ΕΚΔΡΖ (ΑΠΟΛΛΧΝ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ),
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ (ΑΘΖΝΑΨΚΟ), ΓΑΛΑΝΟ, ΑΡΥΑΝΗΧΣΑΚΖ (ΕΔΦΤΡΟ),
ΜΠΑΜΠΗΛΖ, ΕΑΜΠΟΤΡΑ (ΑΣΡΟΜΖΣΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ), ΜΠΑΕΔ (ΔΛΔΤΘΔΡΟΤΠΟΛΖ),
ΥΑΒΔΝΔΣΗΓΖ, ΒΟΣΗΟ, ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ), ΝΣΟΚΟ (ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ),
ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ (ΚΔΡΑΤΝΟ ΓΛΤΦΑΓΑ), ΛΗΑΠΖ (ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ), ΚΑΣΗΥΣΖ (ΚΖΦΗΗΑ ΑΔ),
ΕΑΥΑΡΑΚΖ, ΚΑΜΑΝΖ (ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ), ΥΑΛΗΚΗΑ, ΕΑΓΑΡΔΛΟ, ΡΗΡΑ (ΑΓΗΟ ΗΔΡΟΘΔΟ).

ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΟΤΝ ΣΟΤ ΑΓΩΝΕ
Σνπο παξαθάησ αγώλεο ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα εμήο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δ.Π..Α.:
ΔΛΠΗΓΑ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ
ΚΔΝΣΑΤΡΟ ΒΡΗΛΖΗΧΝ
ΑΓΗΟ ΘΧΜΑ
ΚΑΜΑΣΔΡΟ
ΠΔΤΚΖ
ΡΟΤΦ
ΑΓΗΑΞ ΣΑΤΡΟΤ
ΘΤΔΛΛΑ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ΥΟΛΑΡΓΟ

ΑΒΒΑΣΟ 07/03/2020
ΓΚΤΕΗΑΚΟ
ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ Ν. ΛΗΟΗΧΝ
ΠΑ ΓΑΛΑΣΗ
ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ
ΑΟ ΗΛΗΟΤ
ΠΑΠΑΓΟ
ΓΗΑΝΑ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ
ΖΡΑΚΛΔΗΟ

ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ
ΚΑΡΒΔΛΔΑ
ΓΔΚΑΒΑΛΑ
ΑΧΝΗΣΖ
ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΠΑΠΑΜΑΝΧΛΖ
ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ
ΡΟΤΟ
ΛΗΒΗΣΗΑΝΟ

ΥΑΛΚΖΓΟΝΗΚΟ
ΓΟΞΑ ΒΤΡΧΝΟ
ΥΑΡΑΤΓΗΑΚΟ
ΠΔΡΑ ΚΛΟΤΜΠ
ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ
ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ

ΚΤΡΙΑΚΗ 08/03/2020
ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ
ΑΔ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
ΑΘΖΝΑΨΚΟ
Γ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ
ΜΔΛΗΗΑ
ΑΣΔΡΑ ΕΧΓΡΑΦΟΤ

ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ
ΑΧΝΗΣΖ
ΛΑΓΑ
ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΠΑΣΡΗΚΑΚΖ
ΑΧΝΗΣΖ

Από την Ε.Π.. Αθηνών

