
 

 

Αριθ. Πρωτ.:  17985                                                Αθήνα, 14/10/2019 

 
 
ΠΡΟΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ-Τ.Ε. 
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι στην  Ειδική Προκήρυξη Ηλικιακών Πρωταθλημάτων αγωνιστικής 
περιόδου 2019-2020, έχουν γίνει οι παρακάτω προσθήκες- οι οποίες αναφέρονται με κόκκινα  
γράμματα -  και συγκεκριμένα στο  άρθρο 9 (ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ-ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ) 
σχετικά με τους γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων , καθώς και στο άρθρο 14 (ΦΑΣΕΙΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ) σχετικά με το σύστημα 
διεξαγωγής πρωταθλήματος Νέων. 
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σωματεία   που ανήκουν στη δύναμή σας καθώς 
επίσης  τους προπονητές/τριες και τους  διαιτητές του Συνδέσμου σας. 

 

άρθρο 9ο  (ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ-ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ) και αναφορικά με τους 
γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων 

Θεώρηση 
Η Κα ρτα Υγει ας του Αθλητη  θεωρει ται απο  ιατρου ς μονα δων παροχη ς υπηρεσιω ν 
Πρωτο α θμιας Φροντι δας Υγει ας, Νομαρχιακω ν, Περιφερειακω ν η  Πανεπιστημιακω ν 
Νοσοκομει ων, υγειονομικω ν στρατιωτικω ν μονα δων η  απο  ιατρου ς ε χοντες οποιαδη ποτε 
σχε ση με το Δημο σιο η  με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την 
καρδιολογική ειδικότητα. 
Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης 
μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία θα διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε., σε θέματα προ 
αγωνιστικού ελέγχου των αθλητών. Οι ιατροί των λοιπών ειδικοτήτων επικυρώνουν με 
υπογραφή και σφραγίδα το σχετικό πεδίο στο έντυπο και υποχρεωτικά αναγράφεται, 
στο ίδιο πεδίο, ο Ατομικός Αριθμός Πιστοποίησης, τον οποίο έχουν λάβει, μετά την 
επιτυχή παρακολούθηση των ειδικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων από το Ε.Κ.Α.Ε.. 
Ισχύει : Για το Xάντμπολ Σάλας και για το Beach Handball 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  Β΄ & Γ΄ ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ 
 
1α. Στη Β΄ Φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ΝΕΩΝ δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε 
κατηγορία έχουν δώδεκα (12) ομάδες,  βάσει της δυναμικής των ενώσεων/ΤΕ και της κατάταξης 
των ομάδων στα πρωταθλήματα των ΕΝΩΣΕΩΝ/ΤΕ, ως εξής: 

01.Από την ΕΣΧ ΑΤΤΙΚΗΣ οι 2 πρώτες ομάδες 

02.Από την ΕΣΧΘ οι 2 πρώτες ομάδες 

03.Από την ΕΣΧΚΜ η 1η πρώτη ομάδα 



04.Από την ΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ η 1η πρώτη ομάδα 

05.Από την ΤΕ ΚΡΗΤΗΣ η 1η πρώτη ομάδα 

06.Από την ΕΣΧ ΔΜ η 1η πρώτη ομάδα 

07.Από την ΕΣΧ ΚΕ  η 1η πρώτη ομάδα 

08.Από την ΕΣΧΒΔΕ η 1η πρώτη ομάδα 

09.Από την ΕΣΧΑΜΑΘ η 1η ομάδα 

10.Από την Τ.Ε Β.ΑΙΓΑΙΟΥ η 1η πρώτη ομάδα 
 
2α. Η Β΄ Φάση θα διεξαχθεί με αγώνες μπαράζ /πρόκρισης (νοκ άουτ) σε ουδέτερη έδρα, από την 
οποία θα προκριθούν για την τελική φάση οι τρείς (3) νικήτριες ομάδες των παρακάτω 
ζευγαριών και ο 1ος ΕΣΧ ΑΤΤΙΚΗΣ άνευ αγώνος μπαράζ και θα χαρακτηρίζεται ως 1ος Ν. Ελλάδος. 
 

ΜΠ 1.   2ος ΕΣΧ ΑΤΤΙΚΗΣ  με  1ος ΤΕ ΚΡΗΤΗΣ                                                        Οι Νικητές μεταξύ τους  
ΜΠ 2.   1ος ΤΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με 1ος ΕΣΧ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛ ΔΑΣ     2ος Ν. Ελλάδος  
 
ΜΠ 3.   1ος ΕΣΧΑΜΑΘ  με 1ος ΕΣΧ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΜΠ 4.   1ος ΕΣΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  με   1ος ΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ       Οι Νικητές μεταξύ τους   
                                                                                                                                1ος Β. Ελλάδος                     
 
ΜΠ 5.    1ος ΕΣΧ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΜΠ 6.    2ος ΕΣΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με  1ος ΕΣΧ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ       Οι Νικητές μεταξύ τους    
                                                                                                                                            2ος Β. Ελλάδος                   
  

 Εάν σε κάποια Ένωση/ΤΕ δεν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, προκρίνεται άνευ αγώνα η αντίπαλη ομάδα. 
Εάν κάποια ομάδα δηλώσει παραίτηση από τη συμμετοχή της, τότε με αιτιολογημένη απόφαση της 
ΕΑΠ/ΟΧΕ είτε προκρίνεται άνευ αγώνα η αντίπαλη ομάδα είτε καλείται να συμμετάσχει στο μπαράζ η 
αμέσως επόμενη ομάδα της  αθμολογικής κατάταξης της αντίστοιχης Ένωσης/ΤΕ. Οι ηττημένες θα 
καταλά ουν τις θέσεις 5-12 με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων του αγώνα πρόκρισης, με τελευταίες όσες 
δεν προσήλθαν. 
 
3α. Θα ακολουθήσει η τελική φάση Final 4 ( Γ΄ Φάση ), στην οποία θα συμμετάσχουν οι τέσσερις 
(4) ομάδες που θα έχουν προκριθεί με βάση τα ανωτέρω και η οποία θα διεξαχθεί σε 2-3 ημέρες.  
Οι 4 ομάδες θα αγωνιστούν σε τρεις (3) αγωνιστικές με σύστημα ένας προς όλους σε ένα γύρο με 
 αθμολογία. 

Σειρά των αγώνων :                                                                                                                                                                          
1η Αγωνιστική 1ος Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ – 2ος Β.ΕΛΛΑΔΟΣ  &  1ος Β.ΕΛΛΑΔΟΣ –  2ος Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                            
2η Αγωνιστική 1ος Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ – 2ος Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ  & 1ος Β.ΕΛΛΑΔΟΣ –  2ος Β.ΕΛΛΑΔΟΣ   
3η Αγωνιστική 2ος Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ – 2ος Β.ΕΛΛΑΔΟΣ  &  1ος Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ – 1ος Β.ΕΛΛΑΔΟΣ   

 

ΕΚ ΤΗΣ ΕΑΠ/ ΟΧΕ 

 


