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Αριθ.πρωτ. 2311

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Pre League Ανδρών
Αγωνιστικής Περιόδου 2020-2021
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού
Πετοσφαίρισης, του ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 (αριθ. πρωτ. 1901/3.7.2020),
των Συμπληρωματικών Γενικών Προκηρύξεων (αριθ.πρωτ. 1909/6.7.2020 και 2001/11.7.2020)
και της Ειδικής Προκήρυξης της Pre League Ανδρών (αριθ.πρωτ. 1903/3.7.2020), με απόφαση
του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. (αριθ. πρακτικού 68/20.7.2020 & 69/27.7.2020), τα άρθρα 2 και 4 της Ειδικής
Προκήρυξης του πρωταθλήματος συμπληρώνεται όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 2ο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
β) Η κλήρωση για τον καθορισμό του προγράμματος της Α’ Φάσης, θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00 στη αίθουσα Τύπου του Ανοικτού
Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ «Σπ. Λούης» στο Μαρούσι.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΡΘΡΟ 4ο:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ –
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

α) Το Πρωτάθλημα της Pre League Ανδρών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις με το πιο κάτω σύστημα:
Α’ Φάση
Οι ομάδες χωρίζονται σε δύο ομίλους (Α και Β), με έξι (6) ομάδες ο καθένας, ως εξής:
Α’ Όμιλος
ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80
ΑΣ ΚΕΡΚΗΣ Σάμου
ΑΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Β’ Όμιλος
ΑΣ ΑΘΛΟΣ Ορεστιάδος
ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σκύδρας
ΜΓΣΑΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΣ ΑΡΗΣ Θεσ/νίκης
ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ Κατερίνης
./.

-2Σε κάθε έναν από τους δύο ομίλους (Α και Β) θα διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων με
βαθμολογία. Μετά τους αγώνες αυτούς και σύμφωνα με τη βαθμολογία (άρθρο 16ο) οι ομάδες
κατατάσσονται:
Στον Α’ Όμιλο: από το PL-Α/1 έως και PL-Α/6
Στον Β’ Όμιλο: από το PL-Β/1 έως και PL-Β/6
Β’ Φάση
Γ’ Όμιλος: συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν σε κάθε έναν από τους δύο ομίλους τις
θέσεις PL-Α/1, PL-Α/2, PL-Β/1, PL-Β/2
Θα διεξαχθούν σε δύο Ειδικά Τουρνουά Ανόδου με βαθμολογία. Οι αγώνες των Ειδικών
Τουρνουά
Ανόδου θα διεξαχθούν σε ουδέτερη πόλη/εις, εκτός και αν οι τέσσερις
συμμετέχουσες ομάδες από κοινού συμφωνήσουν και αιτηθούν εγγράφως στην ΕΟΠΕ τη
διεξαγωγή ενός ή και των δύο Τουρνουά στην έδρα-γήπεδο μίας εξ αυτών. Η ΕΟΠΕ διατηρεί
το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα αυτό.
Μετά τους αγώνες αυτούς και σύμφωνα με τη βαθμολογία οι ομάδες θα καταλάβουν τις θέσεις
1 έως και 4 της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης του πρωταθλήματος.
Δ’ Όμιλος: συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν σε κάθε έναν από τους δύο ομίλους τις
θέσεις PL-Α/3, PL-Β/4, PL-Α/5, PL-Β/6
Θα διεξαχθούν σε δύο Ειδικά Τουρνουά με βαθμολογία. Οι αγώνες των Ειδικών Τουρνουά θα
διεξαχθούν σε ουδέτερη πόλη/εις, εκτός και αν οι τέσσερις συμμετέχουσες ομάδες από κοινού
συμφωνήσουν και αιτηθούν εγγράφως στην ΕΟΠΕ τη διεξαγωγή ενός ή και των δύο Τουρνουά
στην έδρα-γήπεδο μίας εξ αυτών. Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το
αίτημα αυτό.
Ε’ Όμιλος: συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν σε κάθε έναν από τους δύο ομίλους τις
θέσεις PL-Β/3, PL-Α/4, PL-Β/5, PL-Α/6
Θα διεξαχθούν σε δύο Ειδικά Τουρνουά με βαθμολογία. Οι αγώνες των Ειδικών Τουρνουά θα
διεξαχθούν σε ουδέτερη πόλη/εις, εκτός και αν οι τέσσερις συμμετέχουσες ομάδες από κοινού
συμφωνήσουν και αιτηθούν εγγράφως στην ΕΟΠΕ τη διεξαγωγή ενός ή και των δύο Τουρνουά
στην έδρα-γήπεδο μίας εξ αυτών. Η ΕΟΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το
αίτημα αυτό.
β) Τελική κατάταξη των ομάδων στις θέσεις από 5 έως και 12
Για την Τελική Κατάταξη των ομάδων στις θέσεις από 5 έως και 12, θα λαμβάνεται υπόψη η
βαθμολογία των ομάδων ανά θέση στους ομίλους Δ και Ε, ήτοι ο καλύτερος πρώτος
κατατάσσεται στην πέμπτη θέση, ο χειρότερος πρώτος στην έκτη κοκ
γ)

Άνοδος στην Α1 Εθνική Κατηγορία Ανδρών
Στην Α1 Εθνική κατηγορία θα αγωνίζονται από την νέα αγωνιστική περίοδο 2021-2022 οι
ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα του
πρωταθλήματος (Γ’ Όμιλος Β Φάσης)

./.

-3δ)

Υποβιβασμός από Α1 Εθνική Κατηγορία Ανδρών
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 9η και 10η θέση στην Τελική Κατάταξη του
πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Ανδρών 2020-2021, θα υποβιβαστούν στην Pre
League Ανδρών 2021-2022.

ε)

Υποβιβασμός στην Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 11 η και την 12η θέση στον Τελικό βαθμολογικό πίνακα του
πρωταθλήματος (4η θέση στην Τελική Βαθμολογική Κατάταξη των Ομίλων Δ και Ε της Β’
Φάσης) υποβιβάζονται στην Α2 Εθνική κατηγορία Ανδρών 2021-2022 και θα τοποθετηθούν
στην Ζώνη (Α ή Β) που γεωγραφικά ανήκουν

στ) Άνοδος από την Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών 2020-2021
Στην Pre League Ανδρών θα ανέλθουν οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση σε κάθε
μία από τις δύο ζώνες (Όμιλος Γ’ Α’ Ζώνης και Όμιλος Γ’ Β’ Ζώνης) της Α2 Εθνικής
κατηγορίας Ανδρών 2020-2021
ζ)

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2021-2022 στην Pre League Ανδρών θα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής έως δώδεκα (12) ομάδες.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Καραμπέτσος

Ο Γεν. Γραμματέας
Νεκτάριος Χαλβατζής

